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Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GGD Hart voor Brabant

Geachte raad,

Hierbij sturen wij u de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van de GGD Hart voor Brabant.
Het algemeen bestuur van de GGD stelt deze stukken vast in juli. Hieronder lichten wij ze toe.
Jaarstukken 2021
In het jaarverslag leest u wat we bereikten. Het verslag beschrijft zeven taakvelden + de extra taak die
we ook in 2021 hadden voor de bestrijding en de beheersing van het coronavirus. Daarnaast is er een
selectie van de prestaties, in ons werkgebied en per gemeente. In de jaarrekening verantwoorden we
ons over de financiën. We sluiten het jaar af met een positief saldo van € 238.275.
De jaarstukken sturen wij u ter kennisname.
Begroting 2023
De begroting past binnen de kadernota die we aan u voorlegden. In een eerdere brief stuurden wij een
samenvatting van de zienswijzen van de raden op de kadernota en onze reactie daarop.
In de begroting beschrijven we op een compacte manier wat we in 2023 in de publieke gezondheid
willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Dat jaar is ook het laatste jaar van onze huidige
beleidsvisie; in het najaar starten we het gesprek over de nieuwe, we komen daar bij u nog op terug.
U was al van ons gewend dat we onder de kopjes ‘Wat gaan we meten?’ indicatoren noemden waarop
we in onze jaarstukken rapporteren. Dat doen we nu weer én meer en we noemen ook onze
verwachtingen voor 2023. Zo vergroten de sturing op en de verantwoording over onze begroting.
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Zienswijze
Op 8 juli 2022 besluit het algemeen bestuur van de GGD over de jaarstukken en de begroting. Op basis
van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze geven op onze begroting.
Als daar behoefte aan is, komen we de stukken graag toelichten in uw commissie of raad. Neemt u dan
contact op met René van Kessel, r.van.kessel@ggdhvb.nl of 088 368 6547.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant,
namens deze,

T.H.I. Claassen
directeur publieke gezondheid

Bijlagen (verstuurd per e-mail):
1. Gelijke kansen op gezond leven - (ontwerp)begroting 2023 GGD Hart voor Brabant.
2. In actie voor gezondheid - jaarstukken 2021 GGD Hart voor Brabant.
3. Cijfers 2021 GGD Hart voor Brabant.
4. Accountantsverslag 2020 GGD Hart voor Brabant.

CC: het college van B&W/de ambtenaar volksgezondheid.
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