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Naam overleg 

Algemeen Bestuur 

Vergaderdatum 

14-12-2022 

Agendapunt 

9 

 

Notitie 2e begrotingswijziging 2022 

Opstellers P. van Son 

Datum 02-12-2021 

Korte omschrijving 
Voor de vereenvoudiging van de accountantscontrole en 

verantwoording op rechtmatigheid bij de jaarrekening wordt 

gebruikelijk aan het einde van het jaar met de zgn. slotwijziging 

een aantal administratieve wijzigingen in de begroting opgenomen. 

Zoals ook in 2020 en 2021 heeft deze wijziging als gevolg van de 

Coronacrisis uiteraard een onevenredige grotere impact. Daarnaast 

is er in 2022 ook nog sprake geweest van andere crises waarvoor 

meerkosten zijn gemaakt: de opvang van Oekraïners, de 

crisisnoodopvang van asielzoekers en de Monkeypox-bestrijding. 

Ter verduidelijking van de kosten- en baten-ontwikkeling is de 

toelichting op de wijzigingen daarom gesplitst in de 'reguliere' 

ontwikkelingen en ontwikkelingen direct gerelateerd aan de kosten 

die gemaakt zijn tbv de meerkostenregelingen die volledig door 

VWS rechtstreeks aan de GGD worden vergoed.  

Regulier zijn er geen afwijkingen die leiden tot een aanpassing van 

de gemeentelijke bijdrage (behoudens een eventueel besluit van 

het bestuur daartoe in verband met de resultaatbestemming 

2022). Zoals bij de 2e bestuursrapportage aangegeven werd voor 

2022 wel een beperkt exploitatietekort (tot ca. € 400.000) 

verwacht. In deze begrotingswijziging is nu een tekort geraamd 

van € 200.000. Na de bestuursrapportage hebben zich nog enkele 

nieuwe zaken voorgedaan. Zo is recent in de CAO 

onderhandelingen nog onverwacht een eenmalige uitkering voor dit 

jaar december overeengekomen. En bij het uitwerken van onze 

interne beheersbegroting 2023 werd duidelijk dat een deel van 

reserve uitgestelde scholing PG niet meer aangewend zal worden 

en nu dus moet vrijvallen. Voor de te ontvangen vergoeding voor 

JGZ-activiteiten voor Oekraïense kinderen is nu een schatpost 

opgenomen. Zie ook het betreffende agendapunt.  

Verder is er in deze wijziging nog wel van uitgegaan dat het 

wendbaarheidsbudget 2022 voor € 300.000 zal worden aangewend 
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voor uitwerking van de bestuursopdracht, zoals vorige vergadering 

voorgesteld. En dat dat dan middels storting in een 

bestemmingsreserve grotendeels zal worden overgeheveld naar 

2023; het restant van het wendbaarheidsbudget 2022 valt vrij in 

het exploitatiesaldo. Het bestuur heeft dat besluit vorige 

vergadering nog opgeschort. Gelet op de voorgaande 

ontwikkelingen wordt dit voorstel nu alsnog voorgelegd. Als 

daarover nu nog anders wordt besloten wordt deze 

begrotingswijziging uiteraard nog aangepast.  

Bij het opmaken van de jaarstukken zal uiteraard pas blijken of dit 

tekort zich in deze omvang voor zal doen. 

 

Voorstel: 

1. Bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen. 

2. Ermee instemmen dat uit het wendbaarheidsbudget van de 

GGD voor ontwikkeling van de uitvoeringsprogramma’s van het 

MJB plan een maximumbedrag van 300K beschikbaar wordt 

gesteld. 

3. Ermee instemmen dat het deel van die middelen die niet in 

2022 worden aangewend (naar verwachting 275 k), worden 

doorgeschoven naar 2023 middels het aanleggen van een 

bestemmingsreserve. 

Behandeling van 

agendapunt: 

Besluitvormend 

Consequenties 

Financieel/personeel 

Geen 

Advies GGD . 
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Datum besluit:  

Voorstel akkoord Kies een item. Handtekening directeur 

Voorstel gewijzigd Kies een item.  

Besluit 

 


