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Geachte College en geachte Raad,

Op 13 maart jl. hebben wij u namens het GGD bestuur de concept programmabegroting 2021 van de 

GGD Brabant-Zuidoost en een voorstel voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

aangeboden. Op dat moment was nog niet bekend dat de Coronacrisis de omvang en impact zou 

krijgen zoals we die nu kennen.

In de concept begroting 2021 van de GGD is geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van 

de Corona crisis. We kunnen ons voorstellen dat colleges en raden daar vragen over hebben.

De verwachting is dat de Corona crisis financiële gevolgen zal hebben voor de GGD zowel in 2020 als 

2021. We verwachten extra kosten als gevolg van opgeschaalde Corona activiteiten, verminderde 

baten door afgeschaalde contracttaken en extra kosten door inhaalactiviteiten (afgeschaalde reguliere 

taken). Over de omvang valt nu nog niets te zeggen. Ook is niet het bekend in hoeverre het Rijk voor 

een eventuele financiële tegemoetkoming zal zorgen. Als GGD bestuur zullen we de financiële gevolgen 

inzichtelijk maken en in het najaar via een begrotingswijzigingen aan uw college en raad voorleggen. 

Wij verzoeken u desondanks om uw zienswijze te geven op de concept programmabegroting zoals wij 

u die eerder hebben aangeboden. Het GGD bestuur is volgens de wet op de gemeenschappelijke 

regelingen verplicht om de begroting voor 1 augustus vast te stellen.

Wij kunnen ons daarnaast ook voorstellen dat uw college of raad, gelet op de impact van de Corona 

crisis op de GGD en Zuidzorg en Zorgboog, vraagtekens stelt bij de haalbaarheid van integratie van de 

Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen binnen de GGD per 1.1 2021. Met die integratie is in de 

concept programmabegroting overigens wel rekening gehouden. Naar onze inschatting is de integratie 

per die datum nog steeds haalbaar. Wij verzoeken u dan ook om akkoord te gaan met de wijziging van 

de gemeenschappelijke regeling na verkregen toestemming van uw raad.
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Graag vernemen wij uw akkoord op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling en uw zienswijze 

op de concept programmabegroting 2021 uiterlijk op 10 juni a.s. (dit in afwijking van de afgesproken 

reactiedatum met de 4 GR'en).

Hoogachtend,

Namens het Algemeen Bestuur,

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

Voorzitter \

e ' heer - J.H.C.IM. Briels
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