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Geacht College en geachte Raad,

Namens het GGD bestuur bieden wij u hierbij aan de concept programmabegroting 2021 van de 

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

Concept Programmabegroting 2021

Financieel gezien is deze concept begroting 2021 een actualisering van de begroting 2020 met een 

verwerking van majeure ontwikkelingen zoals aangegeven in de Kadernota 2021 van de GGD en het 

vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen voor 2021 zoals afgesproken tussen de vier 

gemeenschappelijke regelingen en gemeenten.

In deze concept programmabegroting is de integratie van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0-4 

jarigen in de GGD per 1 januari 2021 verwerkt. Bij de besluitvorming omtrent inbesteding van JGZ 0-4 

bij de GGD is vastgelegd dat de eerste 2 jaren (2021 en 2022) sprake zal zijn van budgetneutraliteit. 

Op dit moment is er geen sprake van budgetneutraliteit als gevolg van de gemeentelijke indexatie van 

de subsidieovereenkomsten met ZuidZorg en Zorgboog in 2020. Hiermee is in de businesscase 

Integrale JGZ 2019 geen rekening gehouden. Een ambtelijke financiële werkgroep gaat nu aan de slag 

om hiervoor met een oplossing te komen.

In juli gaat het GGD bestuur de begroting van de GGD definitief vaststellen en daarbij zullen het 

voorstel van de ambtelijke financiële werkgroep en de dan ingekomen zienswijzen van onze 

gemeenten worden meegewogen en in de begroting verwerkt.
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Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat er in april speciale raadsinformatiebijeenkomsten worden 

georganiseerd over de concept programmabegrotingen 2021 van de vier grote gemeenschappelijke 

regelingen in onze regio (zie bijgaande uitnodiging).

Uw zienswijze op de concept Programmabegroting zien wij graag uiterlijk 20 mei tegemoet.

Wijzigingsvoorstel gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost

Bijgaand wijzigingsvoorstel m.b.t. de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost vloeit voort 

uit de eerder genomen besluiten van de colleges in onze regio om de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 

jarigen bij de GGD in te besteden. Wij verzoeken u akkoord te gaan met deze wijziging na verkregen 

toestemming van uw raad.

Wij verzoeken u om uw besluit m.b.t. wijzigingsvoorstel uiterlijk 10 juni aan ons kenbaar te maken.

Hoogachtend,

Namens het Algemeen Bestuur,

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

Voorzitter
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