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Korte omschrijving In de vorige vergadering is het bestuur reeds geïnformeerd over 

de verwachte kostenontwikkeling voor 2023. Gezien de enorme 

inflatie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (onze Cao loopt 

per 1-1-2023 af), zal de eerder gehanteerde index in de begroting 

2023 ruimschoots tekortschieten. Een globale analyse resulteerde 

er in dat de gewogen indexering in 2023 uit zal komen op ca. 

8,5% terwijl in de begroting 2023 maar 2,125% is opgenomen. In 

euro’s uitgedrukt een verschil van ca € 2.000.000 op de 

gemeentelijke inwoner-/kind-bijdragen! 

Maar duidelijkheid hierover is er tot op dit moment nog niet, 

temeer daar de onderhandelingen over de CAO, naar het schijnt, 

moeizaam verlopen. Om nu reeds enige helderheid te creëren over 

het verdere proces met betrekking tot deze verwachte 

kostenontwikkeling wordt onderstaand een voorstel met enkele 

scenario’s gedaan. 

1. We hanteren de normale afspraken over indexering en vangen 

de extra kosten voor 2023 op uit de algemene reserve. Hierbij 

zal dan een verwacht tekort ontstaan van € 2 mln tot € 3 mln 

of mogelijk zelfs meer, hetgeen dan leidt tot een negatief 

weerstandsvermogen. Deze optie past goed binnen een 

normale beleidslijn, maar door de omvang en het negatieve 

weerstandsvermogen is duidelijk dat de normale beleidslijn niet 

op deze uitzonderlijke situatie van toepassing is.  

2. We stellen zo snel mogelijk een begrotingswijziging voor met 

verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor een bedrag 

ergens tussen de € 2 mln tot € 3 mln (of meer). Deze optie 

geeft snel duidelijkheid voor gemeenten en de GGD. Tegelijk is 

de bandbreedte van de mogelijke scenario’s zodanig groot dat 

er alsnog een groot tekort of overschot aan het einde van het 

jaar zal ontstaan.  

3. We stellen een begrotingswijzigingen met verhoging van de 
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gemeentelijke bijdrage op zodra de nieuwe CAO gemeenten is 

vastgesteld. In die wijziging nemen we dan alle componenten 

van de kostenstijging mee. We hebben dan ook beter zicht op 

de werkelijke kostenstijging in onze exploitatie, waardoor we 

een sluitende aanpassing van de gemeentelijke bijdrage 

kunnen berekenen. Wel blijft er langere tijd onzekerheid over 

de hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor 2023 en 2024. 

 

Optie 3 heeft de voorkeur van de GGD.  

We kunnen dan na instemming van het AB, tegelijkertijd de 

uitgewerkte voorstellen met betrekking tot de onderstaande 

dossiers in 1 begrotingswijziging voor zienswijze aan onze 

gemeenten aanbieden. Naar verwachting zal dit dan in maart 2023 

aan het AB worden aangeboden. 

Het gaat om de volgende dossiers/besluiten: 

- Harmonisatie Basisaanbod Preventie (BAP) JGZ 0 – 4  

- Op orde brengen van informatieveiligheid, informatiehuis-

houding/archiefbeheer en risicomanagement (zie betreffende 

afzonderlijke agendapunten). 

 

Voorstel: 

1. Instemmen met bovengenoemd procesvoorstel optie 3. 

2. Ermee instemmen dat in maart 2023 een integrale 

begrotingswijziging 2023 zal worden voorgelegd. 

Behandeling van 

agendapunt: 

Besluitvormend 

Consequenties 

Financieel/personeel 

Geen 

Advies GGD 
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BESLUIT 

 

Datum besluit:  

Voorstel akkoord Kies een item. Handtekening directeur 

 

Voorstel gewijzigd Kies een item.  

Besluit 

 


