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Aan de raad
Inleiding
Op 21 december 2021 is door de GGD Brabant-Zuidoost ( verder te noemen de GGD) de eerste
begrotingswijziging 2022 aangeboden. Op de begrotingswijziging is de zienswijze procedure,
conform art 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen van toepassing.
Door de zienswijze van de gemeente Gemert-Bakel tijdig kenbaar te maken kan het algemeen
bestuur van de GGD bij haar besluitvorming hier rekening mee houden.

Beslispunten
1. Als zijn zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 GGD Brabant-Zuidoost vast te
stellen dat de raad geen wensen of bedenkingen kent met betrekking tot deze
begrotingswijziging

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 27 januari 2022
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
De begroting 2022 van de GGD is op 10 juni 2021 aan de raad voorgelegd.

Beoogd effect
De GGD, als verlengt lokaal bestuur van de 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder
van de Wet Publieke Gezondheid ( Wpg), op een financieel verantwoorde en realistische
manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening, vanuit onze
gemeentelijke verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in voornoemde wet.

Argumenten
1.1 Er zijn geen bijzonderheden opgemerkt voor de 1e begrotingswijziging 2022.
De begroting wordt gewijzigd in verband met de uitbreiding van het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor 4-18 jarigen. Daarom kan het bestuur van de GGD
als zienswijze, kenbaar gemaakt worden dat er wordt ingestemd met de 1e
begrotingswijziging 2022.

1.2 De verhoging van de bijdrage voor het RVP wordt betaald uit de middelen van het
gemeentefonds.
Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 2022 is integraal een nieuwe opzet
en begrotingsberekening gemaakt waarmee een zo efficiënt mogelijke inzet van mensen
en middelen wordt gerealiseerd.

Financiën
De eerste begrotingswijziging 2022 van de GGD kan binnen de gemeentelijke begroting
2022 worden uitgevoerd. De GGD vraagt om een bijdrage van € 11.109 voor het jaar 2022
Met de Mei- en Septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds is er structureel € 12.000
beschikbaar gesteld voor uitvoering van rijks vaccinaties meningokokken en HPV mannen.
De totale bijdrage voor alle deelnemende gemeenten bedraagt € 283.220 het bedrag is
verdeeld op basis van het inwoneraantal per 1-1-2021 de bijdrage van Gemert-Bakel
bedraagt € 11.109.

Uitvoering
Zienswijzen kunnen worden kenbaar gemaakt aan de GGD over de 1e begrotingswijziging
2022. De GGD heeft in haar begeleidende brief gevraagd om uiterlijk 7 maart te reageren.
Bijlagen
1. Brief colleges en gemeenteraden – eerste begrotingswijziging 2022
2. 1e begrotingswijziging 2022
3. Raadsbesluit 1e begrotingswijziging 2022
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