
 

 

 

 

 

   

 

 

Overzicht zienswijzen gemeenten op de concept Programmabegroting 2023 GGD Brabant-Zuidoost (bijgewerkt t/m 22 juni 2022) 

 

Algemeen: veel gemeenten spreken in hun reactie op de concept begroting hun waardering uit voor de inspanningen van de GGD in het kader van de 
Coronabestrijding. 

 

Gemeente Zienswijze op concept Programmabegroting 2023 Reactie GGD op zienswijze 

Asten  De gemeenteraad van Asten heeft besloten geen zienswijze in te dienen.  

Bergeijk De gemeenteraad van Bergeijk heeft besloten geen zienswijze in te dienen.  

Best  De gemeenteraad van Best stemt in met de aangeboden concept Programmabegroting.  

Bladel  De gemeenteraad van Bladel staat achter de ingediende programmabegroting  

Cranendonck  De gemeenteraad van Cranendonck stemt in met de ingediende concept begroting 2023. 
Volgens de raad geeft de begroting een goed beeld van de verwachte uitgaven van de diverse 
onderdelen van de GGD voor de 21 deelnemende gemeenten samen. De raad mist een helder 
en transparant overzicht van de wettelijke en maatwerktaken per gemeente en de daaraan 
verbonden kosten per gemeente. Dit overzicht is naar haar mening wenselijk omdat daarmee 

voor de gemeente in een oogopslag helder is welke taken de GGD voor de gemeente uitvoert 
en tegen welke kosten. De raad verzoekt de GGD om bij toekomstige begrotingen en 

jaarverslagen zo’n financieel overzicht op te nemen. 

Wij begrijpen uw behoefte aan een overzicht 
per gemeente van de wettelijke en 
maatwerktaken die de GGD voor de 
gemeente uitvoert en de daarmee gepaarde 
kosten. Samen met de ambtenaren van de 

21 gemeenten zullen we zoeken naar een 
oplossing die aan deze behoefte voldoet en 

ook praktisch haalbaar is. Op dit moment is 
onze administratie er niet op ingericht om 
per wettelijke taak op gemeentelijk niveau 
financiële verantwoording af te leggen. Uit de 
huidige begroting (blz. 14) kunt u zelf al wel 
vrij eenvoudig afleiden wat per pijler de 
kosten per inwoner zijn. 

Deurne De gemeenteraad van Deurne heeft besloten geen zienswijze in te dienen op de concept 
begroting 2023 van de GGD. 

 

Eersel   

Eindhoven De gemeenteraad van Eindhoven gaat akkoord met de concept programmabegroting 2023 en 
maakt daarbij de volgende kanttekeningen: 

- De raad ziet dat de geleerde lessen uit Covid hebben geleid tot strategische keuzes en 

plannen voor de GGD inzet voor de komende jaren en dat er meer ingezet wordt op 
verschuiving van bestrijding naar preventie door meer te investeren op een gezonde 
leefstijl voor iedereen en kwetsbaren in het bijzonder. De raad ondersteunt deze 
strategische keuze en herkent de uitdagingen die geschetst zijn (en refereert daarbij 
aan de 6 thema’s van het Meerjarig Beleidsplan die ook in de begroting genoemd zijn). 

 
 
Het is welkom dat de raad van Eindhoven de 

strategische keuzes van de GGD ondersteunt 
zoals vastgelegd in het MJB-plan 2022 – 
2026. 
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- De raad wil graag geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen m.b.t. de 
bestuursopdracht aan de GGD.  

- De raad geeft m.b.t. de harmonisatie van JGZ tarieven aan dat wat haar betreft inhoud 
en doel van deze harmonisatie leidend moet zijn. De noodzakelijke financiering moet 
volgen op de inhoudelijke keuzes. Ook gaat de raad ervan uit dat de kwaliteit 

gewaarborgd kan worden binnen de afgesproken middelen. Indien dat niet het geval is 

wil de raad daarover geïnformeerd worden inclusief mogelijkheden tot bijsturing 
- De raad vraagt om begrotingswijzingen m.b.t. het RVP, prenatale screening en 

maternale kinkhoest in 1 begrotingswijziging ter zienswijze voor te leggen, indien het 
leidt tot verandering van de gemeentelijke bijdrage. 

- De raad verwacht dat van de 4 gemeenschappelijke regelingen goede onderlinge 
synergie in de bijdrage aan de opgaven in de Omgevingswet en outcome op de door 

gemeente Eindhoven gestelde doelstellingen in haar Omgevingsvisie (juni 2020). Met 
blijvende aandacht voor optimalisering van de efficiency en vraagt haar te informeren 
wat daartoe is gedaan en wordt bereikt. 

Wij houden onze gemeenten op de hoogte 
van de ontwikkelingen m.b.t. de 
bestuursopdracht. In elk geval via de 
jaarverslagen van de GGD.  
 

Ook voor het AB van de GGD staat bij de 

harmonisatie JGZ 0 – 18 de inhoud voorop. 
 
 
Het RVP en de prenatale huisbezoeken zijn 
reeds verwerkt in de begroting 2023. Indien 
de afgesproken evaluatie na 1 jaar leid tot 

een wijziging van de inwonerbijdrage, dan 
zullen wij een begrotingswijziging ter 
zienswijze voorleggen. Voor de maternale 
kinkhoest zijn we afhankelijk van het 
moment dat het Rijk de financiële kaders 

bekend maakt. 
 

Gemert-Bakel  De gemeenteraad van Gemert- Bakel is akkoord met de ingediende concept begroting en 
verzoekt om de kosten rondom Corona inzichtelijk te maken en de taken uit te voeren binnen 
de hiervoor beschikbare rijksmiddelen. 

Het rijk vergoedt integraal de gemaakte 
meerkosten voor Corona. Middels de 
begrotings-slotwijziging en de jaarstukken 
maken we de kosten en baten inzichtelijk.  

Geldrop-Mierlo De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo brengt de volgende zienswijze in: 
- We staan positief ten opzichte van de voorgestelde wijze van financieren. Het doel van 

de bestuursopdracht is om de GGD wendbaarder te maken. De uitwerking hiervan zien 
we ook terug in de programmabegroting 2023.  

- De inhoudelijke en financiële harmonisatie van JGZ 0-18 is nog een aandachtspunt. De 
inhoud is hierbij van groter belang dan het behalen van de planning. Goede 

communicatie en afstemming is cruciaal. We hechten dan ook veel waarde aan de 

afspraken díe zijn gemaakt met betrekking tot het vooronderzoek met de werkgroepen 
naar een integraal aanbod 0-18 jaar. Dit willen we de GGD graag meegeven.  

- Als laatste willen we een opmerking maken betreffende het proces rondom de 
aanlevering van een zienswijze vanuit gemeenten aan de GGD. De uiterlijke 
aanleverdatum voor het aanleveren van een zienswijze is veelal op voorhand niet 
haalbaar voor gemeenten. Wij zien graag dat de GGD hier rekening mee houdt en een 

verandering doorvoert op procesniveau. 

Voor het AB van de GGD staat bij de 
harmonisatie van JGZ de inhoud voorop. We 
streven naar een basisaanbod JGZ dat 
voldoet aan de wettelijke en professionele 
eisen en aan de behoeften van ouders en 
kinderen. Er zijn werkgroepen actief die het 

basisaanbod en bijbehorende financiering 

uitwerken waarin zowel inhoudelijke als 
financiële ambtenaren participeren.  
In de recente wijziging van de wet 
gemeenschappelijke regelingen zijn de 
termijnen voor het indienen van begrotingen 
en zienswijzen verruimd. Samen met de 

andere GR’en in de regio zullen wij voor de 
volgende cycli (begroting 2024 e.v.) de 
reactietermijn aanpassen. 
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Heeze-Leende De gemeenteraad van Heeze - Leende stemt in met de ingediende concept begroting 2023. 
Volgens de raad geeft de begroting een goed beeld van de verwachte uitgaven van de diverse 
onderdelen van de GGD voor de 21 deelnemende gemeenten samen. De raad mist een helder 
en transparant overzicht van de wettelijke en maatwerktaken per gemeente en de daaraan 
verbonden kosten per gemeente. Dit overzicht is naar haar mening wenselijk omdat daarmee 

voor de gemeente in een oogopslag helder is welke taken de GGD voor de gemeente uitvoert 

en tegen welke kosten. De raad verzoekt de GGD om bij toekomstige begrotingen en 
jaarverslagen zo’n financieel overzicht op te nemen. 

Zie antwoord bij Cranendonck. 

Helmond De gemeenteraad van Helmond geeft een positieve zienswijze en ondersteunt de ambities in de 
begroting van harte. De raad vindt het belangrijk dat de GGD een stabiele en gezonde 
organisatie is die bijdraagt aan de gezondheid van de inwoners. De raad constateert dat de 

GGD met de bestuursopdracht hard op weg is maar heeft ook begrepen dat door Covid-19 
vertraging heeft opgetreden en gaat ervan uit dat de GGD in 2022 constructief verder werkt 
aan de bestuursopdracht. 

Nadat we bij het uitvoeren van de 
bestuursopdracht in 2020 en 2021 zwaar 
gehinderd werden door Covid-19, pakken we 

de bestuursopdracht vanaf 2022 weer 
voortvarend op. 

Laarbeek  De gemeenteraad van Laarbeek geeft een positieve zienswijze. De raad constateert dat de 
beleidsmatige ontwikkelingen duidelijk zijn omschreven en inzicht geven in de situatie in 2023. 

Het meerjarenbeleidsplan is hierbij behulpzaam. De raad wenst geen aanpassingen te doen in 

de concept begroting. De raad geeft mee de prenatale screening en maternale kinkhoest 
budgettair neutraal uit te voeren. Wat betreft de harmonisatie van de JGZ tarieven geeft de 
raad mee aandacht te hebben voor de inhoudelijke harmonisatie en daarbij te komen tot een 
optimaal kindpakket. De financiële harmonisatie is niet het hoofddoel maar de inhoudelijke 
samenhang van het kindpakket. 

We proberen het RVP/maternale kinkhoest 
en de prenatale huisbezoeken voor 

gemeenten budgettair neutraal uit te voeren. 

Bij de harmonisatie van JGZ 0 – 18 staat 
voor ons de inhoud voorop en proberen we 
een basisaanbod te realiseren dat voldoet 
aan de wettelijke, de professionele eisen en 
aan de behoeften van ouders en kinderen. 

Nuenen    

Oirschot   

Reusel-De Mierden De gemeenteraad van Reusel – De Mierden staat achter de ingediende concept begroting.  

Someren De gemeenteraad van Someren verzoekt het AB van de GGD in te stemmen met de concept 
begroting en vraagt om taken waarvoor de gemeente in het gemeentefonds middelen ontvangt 

(zoals de uitbreiding van het RVP en de Prenatale screening) binnen de beschikbare 

rijksmiddelen uit te voeren. De raad verzoekt verder om de inzet van het wendbaarheidsbudget 
te communiceren, te monitoren en te rapporteren aan het AB en de gemeenteraden. 

Zie antwoord bij Laarbeek. 
Wat betreft de inzet van het 

wendbaarheidsbudget: de bevoegdheid om 

middelen vanuit dat budget in te zetten ligt 
bij het AB van de GGD. Het AB monitort de 
aanwending van deze middelen en 
rapporteert daarover via de jaarrekening aan 
onze gemeenten.  
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Son en Breugel    

Veldhoven    

Valkenswaard De gemeenteraad van Valkenswaard constateert dat de concept programmabegroting een 
actualisatie is van de programmabegroting 2022 en dat een indexering van 2,125 % wordt 

toegepast. De zienswijze van de gemeente Valkenswaard is positief. 

 

Waalre De gemeenteraad van Waalre stemt in met de ingediende concept begroting.  

 


