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Adviesnota raad 

Zienswijze over een begrotingswijziging van de GGD  
 

Beslispunten 

 

1. A. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging van de GGD 

B. De conceptbrief hierover aan de GGD vast te stellen 

 

Inleiding 

 

Veldhoven maakt deel uit van de regiobrede gemeenschappelijke regeling GGD. 

De GGD heeft voor 2022 een begrotingswijziging opgesteld. De 21 gemeenteraden 

wordt gevraagd hun zienswijze hierover kenbaar te maken. Dit wordt gevraagd omdat 

de wijziging leidt tot een ophoging van de inwonerbijdrage in 2022. 

 

Het Rijk heeft het Rijksvaccinatieprogramma uitgebreid. De GGD voert het 

Rijksvaccinatieprogramma uit. Dit betekent dat de GGD meer werkzaamheden krijgt 

voor het Rijksvaccinatieprogramma en ook meer kosten maakt. Deze kosten dekt de 

GGD uit een hogere inwonerbijdrage door de 21 gemeenten. 

 

Voor deze uitbreiding ontvangen gemeenten middelen in het gemeentefonds 

 

We stellen voor om geen zienswijze uit te brengen en in te stemmen met deze 

begrotingswijziging. 

  

 

Beoogd effect 

 

Doorgang van de taken en activiteiten van de GGD op het gebied van publieke 

gezondheidszorg. Invulling geven aan de wettelijke verantwoordelijkheid van de 

gemeente(n) voor de GGD.   

 

Argumenten 

 

1.1 Binnen het gemeentefonds hebben wij dekking voor deze hogere kosten 

 In de meicirculaire en septembercirculaire van het gemeentefonds zijn de 

 middelen toegekend voor het toegenomen Rijksvaccinatieprogramma. En 

 volgens de wet zorgen de gemeenten ervoor dat de GGD voldoende geld krijgt 

 om haar taken uit te voeren.  

 

 

Kanttekeningen en risico’s 

 

1.1 De GGD maakt iets meer kosten dan regionale middelen in het gemeentefonds 

De GGD heeft een kostenberekening gemaakt. De kosten voor het totale 

Rijksvaccinatieprogramma zijn € 25.000 hoger dan de middelen die de 
regiogemeenten ontvangen in het gemeentefonds. Dit nadeel binnen de GGD 

gaat over het bestaande Rijksvaccinatieprogramma en deze uitbreiding. Toch 
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gaat de GGD er voor 2022 vanuit dat zij binnen de middelen van het 

gemeentefonds blijven. Want in de opzet die de GGD heeft gemaakt zitten een 

aantal aannames. Na het eerste jaar volgt een evaluatie en eventuele 

bijstelling. 

 

Financiën 

 

Veldhoven ontvangt binnen het gemeentefonds structureel € 16.770 voor het 

toegenomen Rijksvaccinatieprogramma. En aan de GGD gaat Veldhoven € 16.429 

betalen. Er is dus een minimaal voordeel. Dit komt omdat de middelen in het 

gemeentefonds niet per inwoner zijn verdeeld. En de bijdrage aan de GGD is wel per 

inwoner. 

In de eerste bestuursrapportage van 2022 zullen we deze kosten structureel bijstellen. 

De bijstelling van het gemeentefonds is in 2021 al gedaan. 

  

 

Communicatie en samenspraak 

 

De algemeen bestuur van de GGD besluit over de begrotingswijziging. Het is daarmee 

aan de algemeen besturen om al dan niet hierover te communiceren. Actieve 

communicatie vanuit de gemeente Veldhoven is daarom niet aan de orde.  

 

Uitvoering / planning 

 

Na besluitvorming door de raad, versturen we de brief aan de GGD.  

 

Bijlagen 

 

Raadsbesluit 21bs00186 / 22.026 

Aanbiedingsbrief  

1e Begrotingswijziging 2022 

Brief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD 

 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt als hamerstuk te agenderen voor de 

besluitvormende raadsvergadering op 8 februari 2022. 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering leidt niet tot aanpassing 

van de stukken. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

A.J.G. Bex      M.J.A. Delhez 

secretaris                                   burgemeester 
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