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concept programmabegroting 2022

Geacht College en geachte Raad,

Namens het GGD bestuur bieden wij u hierbij de concept programmabegroting 2022 aan van de
GGD Brabant-Zuidoost.

Financieel gezien is deze concept programmabegroting 2022 een actualisering van de begroting 2021
met een verwerking van majeure ontwikkelingen zoals aangegeven in de Kadernota 2022 van de GGD
en het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen voor 2021 zoals afgesproken tussen
de vier gemeenschappelijke regelingen en gemeenten.

In de concept programmabegroting zijn de eventuele kosten en baten van Coronabestrijding in 2022
nog niet opgenomen, omdat die in deze fase moeilijk te ramen zijn. Ook is nog niet bekend of en in
hoeverre het Rijk deze kosten in 2022 gaat vergoeden. Zodra daarover meer duidelijkheid is zullen wij
u een begrotingswijziging aanbieden. Onze verwachting is dat Coronabestrijding door de GGD voor
gemeenten geen financiële gevolgen zal hebben.

De GGD voert momenteel een verkenning uit naar continuering van Vroeghulp aan ouders en kinderen
met complexe problemen. In de bijlage treft u achtergrondinformatie aan over Vroeghulp.
Graag vernemen wij uw zienswijze op continuering van Vroeghulp en de wijze van financiering (op
contractbasis of als gemeenschappelijke basistaak via de inwonersbijdrage).

In juli gaat het GGD bestuur de begroting van de GGD definitief vaststellen en daarbij zullen dan de
ingekomen zienswijzen van onze gemeenten worden meegewogen.
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Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat er op 12 en 21 april speciale digitale
raadsinformatiebijeenkomsten worden georganiseerd over de concept programmabegrotingen 2022
van de vier grote gemeenschappelijke regelingen in onze regio.

Uw zienswijze op de concept Programmabegroting zien wij graag uiterlijk 21 mei tegemoet.

Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur,

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

De heer J.H.C.M. Briels

Voorzitter
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