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Onderwerp: GGD begrotingswijziging 2019 

Geachte raadsledenGeachte raadsleden, 

Voor de begroting van de GGD Zuid Limburg voor het jaar 2019, die is vastgesteld in julí 

2018, heeft de GGD een begrotingswijziging voorgelegd. 

In de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg is vastgelegd dat vaststelling van 

de begroting en wijziging ervan een verantwoordelijkheid is van het Algemeen Bestuur 

(AB), met dien verstande dat voorafgaande aan besluitvorming de gemeenteraden van 

de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze kenbaar 

te maken. 

Besluitname over de nu voorliggende begrotingswijziging is geagendeerd voor de 

AB-vergadering van 28 november 2018. In onze raadsplanning is het niet haalbaar om 

de begrotingswijziging met een voorstel nog voor die datum aan uw raad voor te leggen. 

In overleg met de gríffie is voorgesteld dat ons college van B&W in plaats van de raad 

een zienswijze geeft over de begrotingswijziging. Uw raad wordt middels deze brief 

geïnformeerd en verzocht om in te stemmen met deze handelwijze. Mocht uw raad 

alsnog een reactie willen meegeven aan het AB, in elk geval als deze afwijkt van het 

standpunt van ons college, dan kunt u van die gelegenheid gebruik maken. Wij vragen 

u om die reactie dan te geven binnen een termijn van twee weken na dagtekening van 

deze brief. 

Overigens is de haalbaarheid van de beslistermijnen binnen de gemeenschappelijke 

regeling GGD Zuid Limburg een punt van aandacht; er wordt onderzocht hoe dit voor de 

toekomst beter ingericht kan worden. 

Ons college heeft ingestemd met de voorgestelde begrotingswijziging. De financiële 

gevolgen voor onze eigen begroting zijn afgedekt. 

De wijziging heeft betrekking op drie onderdelen, kort samengevat als volgt: 

. Jeugdgezondheidszorg (JGZ): wegens groei en taakverzwaring is incidenteel een 

additionele bijdrage nodig. Voor onze gemeente gaat het om € 13.364. In eerdere jaren 
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zijn ook al extra bijdragen nodig gebleken. De incidente bijdrage is nodig ter overbrugging 

naar meer duurzame oplossingen; de JGZ-instellingen 0-18 jaar n onze regio zijn al 

bezig met een omvorming die moet voorzien in nieuwe werkwijzen en vergaande 

samenwerking dan wel samengaan, zodat de organisaties beter zijn toegerust op hun 

taken voor nu en de toekomst.. De beoogde ingangsdatum daarvan is 2020. Eveneens 

zullen de tot nu toe gangbare parameters die voor de begroting gebruikt worden, 

geactualiseerd worden. 

In de eerste bestuursrapportage 2019 wordt het bedrag opgevoerd. 

. Rijksvaccinatieprogramma: Vanaf 2019 wordt de financiering ervan overgeheveld van rijk 

naar gemeenten. De JGZ-instellingen blijven de uitvoering doen. Gemeenten moeten 

zorgen dat de bijdragen bij de uitvoerende instellingen terecht komt. In onze regio gaat de 

GGD de geldstromen beheren namens de JGZ-instellingen, vooruitlopend op een 

geïntegreerde begroting. Er is een begrotingswijziging nodig om dit door te voeren. 

In onze eigen begroting moet een bedrag van € 42.426 toegevoegd worden aan de 

begrotingspost voor de GGD. Dit wordt budgetneutraal doorgevoerd: de inkomsten uit 

het gemeentefonds worden toegevoegd aan de GGD-begroting. In de eerste 

Bestuursrapportage 2019 kan deze begrotingswijziging doorgevoerd worden. 

  

   

. Veilig Thuis: Vanaf 2019 vindt als gevolg van een aanscherping van de Wet Meldcode 

een taakuitbreiding en -verzwaring plaats bij Veilig Thuis.(in onze regio ondergebracht bij 

de GGD). De middelen hiervoor worden ontvangen door de centrumgemeenten; in onze 

regio zijn dat Heerlen en Maastricht. De GGD heeft de gemeenten verzocht om de 

middelen beschikbaar te stellen aan de GGD, zodat zij daarmee kan voorzien n extra 

personele inzet, scholing en overhead. Ervan uitgaande dat de centrumgemeenten de 

middelen beschikbaar stellen, zijn er voor onze gemeente geen budgettaire gevolgen. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De secretaris, De burgemeester, 

Mathea Severeijns Dieudonné Akkermans 
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