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Geacht College en geachte Raad,
Namens het GGD bestuur bieden wij u hierbij de concept programmabegroting 2023 aan van de
GGD Brabant-Zuidoost.
Financieel gezien is deze concept programmabegroting 2023 een actualisering van de begroting 2022
en het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen zoals afgesproken tussen de vier
gemeenschappelijke regelingen en gemeenten.
In bijgaande conceptbegroting zijn nog de tarieven voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0–4 jarigen
gehanteerd die in 2022 en 2021 gelden. Bij het besluit in 2020 om JGZ 0–4 aan het takenpakket van
de GGD toe te voegen is destijds besloten om het verschil in tarieven voor JGZ 0–4 (zowel de tarieven
voor het basispakket 0–4 als de tarieven voor de contracttaken 0–4) nog te handhaven in 2021 en
2022 en deze verschillende tarieven met ingang van 1 januari 2023 te harmoniseren.
Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 16 maart jl. besloten tot een inhoudelijke en
financiële harmonisatie voor JGZ 0–18 jarigen (integraal) en deze in 2022 verder uit te werken en nu
nog niet op te nemen in deze concept programmabegroting 2023. Deze harmonisatie is complex en
betreft dus zowel een inhoudelijke als een financiële harmonisatie In het najaar ontvangt u een
begrotingswijziging 2023 waarin de inhoudelijke en financiële harmonisatie JGZ 0–18 is verwerkt.
Het GGD bestuur heeft op 16 maart jl. het Meerjarig Beleidsplan 2022-2026 van de GGD Brabant–
Zuidoost vastgesteld. De eventuele financiële gevolgen hiervan zijn niet verwerkt in deze conceptbegroting.
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De GGD gaat samen met het nieuwe GGD bestuur de ambities en thema’s van het Meerjarig
Beleidsplan uitwerken in uitvoeringsprogramma en eventuele financiële gevolgen worden later
zichtbaar gemaakt.
De kosten/baten in verband met Covid-19 bestrijding zijn in deze begroting nog buiten beschouwing
gelaten omdat deze momenteel niet betrouwbaar te ramen zijn. Covid-19 kent een apart
verantwoordingstraject en we verwachten dat ook in 2023 de eventuele directe kosten voor de
bestrijding van Covid-19 door het Rijk vergoed zullen worden.
Tot slot verwachten we in 2022 en 2023 uitbreidingen op het terrein van het Rijksvaccinatieprogramma, de prenatale screening en maternale kinkhoest. Hiervoor worden extra Rijksmiddelen
verwacht t.b.v. het gemeentefonds. Deze eerste twee uitbreidingen zijn reeds verwerkt in deze
begroting en de laatste nog niet. Zodra er meer duidelijkheid is over de landelijke inhoudelijke en
financiële kaders m.b.t. deze uitbreidingen, leggen wij u een begrotingswijziging voor.
U wordt uiteraard later dit jaar in de gelegenheid gesteld uw zienswijze te geven op voornoemde te
verwachten begrotingswijzigingen.
In juli gaat het GGD bestuur de Programmabegroting 2023 van de GGD definitief vaststellen en daarbij
zullen dan de ingekomen zienswijzen van onze gemeenten worden meegewogen. Volledigheidshalve
wijzen wij u erop dat er op 13 en 19 april speciale digitale raadsinformatiebijeenkomsten worden
georganiseerd over de concept programmabegrotingen 2023 van de vier grote gemeenschappelijke
regelingen in onze regio.
Uw zienswijze op de concept Programmabegroting zien wij graag uiterlijk 21 mei tegemoet.
Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur,

Mevrouw H.C.H.M. van Dongen-Lamers
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