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Financiële richtlijnen begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen 
1. We verwachten van het (Dagelijks) Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) dat zij een 

structureel sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 aanbiedt aan de deelnemers. De GR vermeldt 
duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting 2023. In de begroting 2023 neemt de 
GR ook een overzicht op met de bijdrage (2023 t/m 2026) per deelnemer. 

2. De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of 
uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door 
het (Algemeen) Bestuur is besloten. 

3. De begroting bevat een overzicht met het verloop van de (bestemmings)reserves. In dit overzicht is te 
zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de 
reserve omschreven. 
Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de GR deze reserve in de 
besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment 
vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het 
doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan. 

4. De bijdrage van de gemeente/deelnemers in de begroting 2023 stijgt maximaal met de loon 
indexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2021 (of een actuelere circulaire).  

5. De GR beschrijft in de begroting 2023 in hoeverre de bijdrage van de gemeente/deelnemers gelijk kan 
blijven aan de bijdrage voor 2022. Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke 
keuzes aan te geven.  

6. Een positief resultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De GR kan hier alleen van afwijken door 
een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen 
Bestuur. 

7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de risico’s, de 
kwantificering hiervan en de beheersingsmaatregelen daarbij. 

 
Beleidsmatige richtlijnen kaderbrief/begroting 2023 GGD 
1. De GGD voert in West-Brabant de in de Wet Publieke gezondheid (Wpg) aan de 

gemeenten opgedragen taken uit. Op onderdelen betreft dit ook taken die vallen onder 
de Jeugdwet, Omgevingswet, wet op de Kinderopvang en de wet op de 
Veiligheidsregio’s. Leidraad in het handelen van de GGD is het bewaken, beschermen en 
bevorderen van de publieke gezondheid.  

2. De COVID-19 pandemie heeft aangetoond dat snel reageren en inspelen op een grote 
crisis veel vraagt van de GGD. Ook is duidelijk (geworden) dat er in de governance en 
uitvoeringskracht van de publieke gezondheid en in de afstemming met de 
Veiligheidsregio nog verbetering mogelijk is. Graag zien wij dat de GGD: 
a. Er naartoe werkt dat een grote publieke gezondheidscrisis minder invloed zal hebben 

op het reguliere werk dat de GGD op basis van de Wpg voor de gemeenten uitvoert, 
b. In afstemming met de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en omringende 

GGD-en werkt aan een robuustere organisatie die het makkelijker maakt om in te 
spelen op crises.  

Daarbij is ons duidelijk dat u hierin mede afhankelijk bent van landelijke beleidskeuzes.  
3. De in het vernieuwde Meerjarenbeleidsplan opgenomen (hoofd)ambities zijn leidend 

voor de opstelling van de Begroting 2023. De GGD zorgt ervoor dat in deze begroting:   
a. De in overleg met gemeenten aangescherpte prestatie-indicatoren zijn opgenomen, 

met het doel beter zicht te verkrijgen op de te behalen resultaten binnen taken.  
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b. Rekening gehouden wordt met ontwikkelingen binnen basistaken die impact kunnen 
hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Indien van toepassing vermeldt 
u deze duidelijk in de Begroting. Voorts kunnen wij ons voorstellen dat ook in 2023 
nog sprake is van meer druk (inhoudelijk en financieel) op het basistakenpakket als 
gevolg van toename kwetsbare situaties door corona. 

4. Een belangrijke ambitie van de GGD is het versterken en verbreden van de preventieve 
taken. Het Nationale Preventieakkoord vraagt om regionaal en lokaal invulling geven aan 
de in dit akkoord gestelde doelen. Op lokaal niveau geeft u samen met gemeente en 
lokale partners vorm aan en/of levert een bijdrage aan maatregelen die inwoners 
stimuleren “de gezonde keuze te maken”. In Breda gebeurt dit o.a. via de JOGG-aanpak 
en het Lokaal (Bredaas) Preventieakkoord.  

5. Voor de ambitie ‘Modernisering van de GGD-dienstverlening’ heeft u op basis van een AB-besluit 
een bestemmingsreserve van € 300.000,- gevormd. Wij vragen u in de begroting 2023 aan te 
geven wat de belangrijkste structurele effecten van de ingezette modernisering zijn op de manier 
van werken en de financiën. 

 


