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Onderwerp Zienswijze Jaarrekening 2021 en begroting 2023 GGD GelderlandZuid
Beste heer en/of mevrouw ,
Op 21 juni 2022 heeft de gemeenteraad van West Betuwe de jaarstukken 2021, de begrotingswijziging
2022 en de begroting 2023 van de GGD Gelderland Zuid besproken. De gemeenteraad heeft besloten
voor de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 een zienswijze in te dienen.
De GGD vervult een centrale functie in de bestrijding van de coronacrisis. Het afgelopen jaar heeft de
GGD GZ een enorme inspanning geleverd door teststraten op te zetten, contactonderzoeken te
organiseren en het vaccinatieprogramma uit te voeren. Wij willen u daarvoor hartelijk bedanken.
Inhoudelijke zienswijze jaarstukken 2021
U geeft aan dat de GGD in 2021 57 miljoen aan extra lasten heeft uitgegeven. Dat is meer dan medio
2021 werd aangenomen. Deze extra lasten zijn toegerekend aan corona volgens de vastgestelde
uitgangspunten en belasten daarmee niet de gemeenten.
De GGD sluit het jaar 2021 af met een positief resultaat van 149.000,- euro. U stelt voor dit resultaat
toe te voegen aan de algemene reserve. Wij verwachten dat dekkingspercentage van de algemene
reserve toe zal nemen in 2022, omdat de baten en lasten afnemen als de coronamiddelen niet meer
worden meegerekend. Mogelijke positieve resultaten zouden wij dan niet vanzelfsprekend toe willen
voegen aan de algemene reserve.
Inhoudelijke zienswijze begrotingswijziging 2022 en begroting 2023
Over de begrotingswijziging 2022 en de en de begroting 2023 hebben wij enkele opmerkingen:
1. Wij zijn akkoord met de verhoging voor Bijzondere Zorg voor 2022 en 2023, maar wij vragen de
GGD dat voor beide jaren incidenteel verhogen. We willen in Q1 2023 samen evalueren of het
de gezamenlijke gemeenten lukt om de toestroom te verlagen.
2. Wij zijn niet akkoord met de voorgestelde begroting voor Veilig Thuis, maar wij vragen de GGD
om uit te gaan van de realisatie 2021 met de daarbij behorende begroting.
3. Wij verzoeken de GGD om de bijdrage voor informatie gestuurd werken nog een jaar
incidenteel te verwerken in de begroting en in Q1 2023 samen de meerwaarde te evalueren.
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4. Wij zijn niet akkoord met het door ontwikkelen van de inkoopfunctie, omdat de
concerncontroler al een structurele uitbreiding is en deze zich ook bezighoudt met procedures
om rechtmatigheidsrisico’s te beperken.
Met in achtneming van de bovenstaande opmerkingen kunnen wij ons vinden in de door u
voorgestelde jaarstukken 2020, de begrotingswijziging 2022 en de conceptbegroting 2023.
Wij vragen u om een schriftelijke reactie op deze zienswijze vanuit het AB.

Met vriendelijke groet,
Gemeenteraad van West Betuwe,
De griffier,
de voorzitter,

Dick van der Harst

Servaas Stoop

