
Voorgestelde begrotingswijzigingen 2022    Bijlage 1 

 

Hieronder treft u een toelichting op de zes begrotingswijzigingen voor 2022 aan. In bijlage 2 en 

3 vindt u resp. de exploitatie begrotingswijziging 2022 en een overzicht van de bijdrage van de 

begrotingswijziging 2022 per gemeente.  

 

1. Aanpassing DUUP-gelden (kostenverlaging) 

In het AB van 31 maart 2021 is de evaluatie van het uitstapprogramma in onze regio over de 

afgelopen jaren besproken. Met breed draagvlak binnen het AB voor voortzetting van het 

uitstapprogramma is afgesproken om over te gaan tot structurele borging. Deze structurele 

borging binnen de GGD sluit aan bij de structurele borging van het uitstapprogramma binnen 

het Rijk. Per 2021 wordt het uitstapprogramma namelijk niet langer medegefinancierd door het 

Rijk middels een kortlopende subsidie, maar middels een decentralisatie-uitkering voor vijf jaar, 

de DUUP (decentralisatie-uitkering uitstapprogramma’s voor prostituees). Het Rijk heeft 

gemeente Tilburg aangewezen als DUUP-centrumgemeente voor de regio Vlissingen-Breda-

Tilburg. Gemeente Tilburg ontvangt van het Rijk de DUUP-gelden voor deze hele regio. 

Gemeente Tilburg wenst geen directe financiële relatie aan te gaan met uitvoeringsorganisaties 

buiten haar eigen gemeente en heeft daarom gemeente Breda aangewezen als kassier voor de 

regio van GGD West-Brabant. 

 

A: De bijdrage van de gemeenten daalt van €150.000 per jaar naar €120.000 per jaar. Voor 

2022 is dit bedrag reeds verwerkt in de Beleidsbegroting. Dit vaste bedrag aan financiering 

wordt voor de komende jaren opgenomen in het basispakket. In 2025 worden de resultaten en 

het bedrag aan financiering door de gemeenten geëvalueerd. De bijdrage door de gemeenten 

via de GGD geschiedt eveneens naar rato van inwonertal. De gemeentelijke bijdrage daalt 

hiervoor in 2022 met €30.000 (van €150.000 naar €120.000) 

 

B: Decentralisatie-uitkering; Via de gemeente Breda zal GGD West-Brabant de gelden van deze 

decentrale uitkering via het Rijk ontvangen. Het betreft een bedrag van €119.201, dat via de 

gemeentelijke bijdrage aan de gemeente Breda in rekening zal worden gebracht vanaf 2022. 

 

2. Verlaging GHOR-bijdrage Veiligheidsregio MWB  

Dit betreft een technische begrotingswijziging van €216.000 zonder impact op de gemeentelijke 

bijdrage. Het team GHOR Midden- en West-Brabant wordt namelijk gefinancierd door de 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (93,65%), GGD West-Brabant (3,19%) en GGD Hart 

voor Brabant (3,16%). Enerzijds zullen de kosten van het team GHOR Midden- en West-Brabant 

verlaagd worden, waar tegenover ook een lagere opbrengst staat.  

 

3. Huisvesting: sluiten van consultatiebureau binnen Etten-Leur doorberekend naar 

gemeente Etten-Leur in gemeentelijke bijdrage (kostenverlaging) 

In de beleidsbegroting 2022 was nog geen rekening gehouden met de sluiting van de locatie 

van het consultatiebureau De Keen binnen de gemeente Etten-Leur. Met deze sluiting worden 



de huisvestingskosten van de consultatiebureaus in de gemeente Etten-Leur verlaagd. In de 

begroting was een bedrag opgenomen van €79.228 en dit bedrag wordt verlaagd tot €69.778, 

waardoor de gemeente Etten-Leur een verlaging van €9.450 op de gemeentelijke bijdrage voor 

2022 krijgt. 

 

4. Prenataal Huisbezoek bij JGZ 

Voor een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind en het beperken van gezondheids- en 

ontwikkelingsrisico’s is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te 

bieden, in het bijzonder voor de doelgroep zwangeren in een kwetsbare situatie. Daartoe wordt 

de Wet publieke gezondheid gewijzigd. Gemeenten krijgen de taak om een prenataal 

huisbezoek aan te bieden aan deze doelgroep; zij moeten deze taak opdragen aan dezelfde 

organisatie, die voor hen de jeugdgezondheidszorg uitvoert. Op 22 juni 2021 is de wetswijziging 

door de Tweede Kamer goedgekeurd en gaat in per 1 januari 2022. 

Vanaf 2022 voegt het Rijk geld toe aan de algemene uitkering van het gemeentefonds voor de 

uitvoering van deze nieuwe taak. Voor heel West-Brabant komt dit neer op € 198.000, 

uitgaande van de landelijk gehanteerde indicator van 16,5% van alle zwangerschappen op 

jaarbasis. Voor de gemeenten die de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen bij GGD West-

Brabant hebben ondergebracht komt dit neer op € 86.000. Omgerekend is dit € 7,37 per 

jongere van 0 tot 4 jaar.  

GGD West-Brabant zal samen met de andere twee jeugdgezondheidsorganisaties in de tweede 

helft van 2023 nader met de gemeenten in gesprek gaan over inhoudelijke invulling van dit 

huisbezoek.  

 

5. Aanpassing Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 

Vanaf 2021 draagt het Rijk ook de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken 

(MenACWY) over aan de gemeenten en voegt het geld daarvoor toe aan de sinds 2019 aan de 

gemeenten overgehevelde middelen voor de uitvoering van het gehele RVP. Het gaat om € 3,74 

miljoen in 2021, oplopend naar € 3,87 miljoen structureel vanaf 2024. De verdeling gebeurt op 

basis van de verdeelmaatstaf jongeren; voor onze 16 gemeenten gaat het voor 2021 om           

€ 148.000, dat is € 1,29/per jongere van 4 tot en met 18 jaar. 

Daarnaast voegt het Rijk éénmalig voor 2021 geld toe voor het ‘informed consent’: het 

inbouwen van de verklaring in de vaccinatieregistratie waarmee we ouders (en kinderen vanaf 

12 jaar) vragen om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM en het 

doen van lokale aanpassingen, bijvoorbeeld rond voorlichting, uitnodigingen aanmaken en voor 

instructies voor de jeugdgezondheidszorg zelf.  

Er is voor dit laatste landelijk € 680.000 beschikbaar. Ook deze verdeling gebeurt op basis van 

de verdeelmaatstaf jongeren. Voor onze 16 gemeenten gaat het om eenmalig € 26.500 ofwel 

om €0,23 per jongere van 4 tot en met 18 jaar. Voor 2021 vragen we hiervoor geen 

tegemoetkoming aan de gemeenten en neemt de GGD deze kosten op zich. Vanaf 2022 moet 

het ‘informed consent’ in het reguliere proces geborgd zijn. Hiervoor wordt voor onze 

gemeenten voor 2022 structureel een bijdrage van in totaal € 150.000 (‘geoormerkt’ budget) 

aan het gemeentefonds toegevoegd, wat neerkomt op € 1,32/jongere van 4 tot en met 18 jaar. 

 



6. Implementatie Nu Niet Zwanger 2022 in regio West-Brabant 

In zijn vergadering op 7 juli j.l. heeft het algemeen bestuur besloten om het programma Nu Niet 

Zwanger regionaal te implementeren. Nu Niet Zwanger biedt ondersteuning aan vrouwen (en 

mannen) in zeer kwetsbare omstandigheden (zoals psychiatrische problematiek, verstandelijke 

beperking, verslaving, dakloosheid, loverboyproblematiek) bij het maken van een bewuste 

keuze over het moment van hun kinderwens om onbedoelde zwangerschap te voorkomen. Het 

programma versterkt de professionals in de keten via training en intervisie, werkt met 

medewerking van medici uit de geboorteketen en neemt zo nodig ernstige casuïstiek over voor 

begeleiding/praktische of financiële steun. 

Uit de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) door de VNG is geconcludeerd dat 

NNZ meer maatschappelijke baten oplevert dan dat het kost. In eerste instantie voor een 

bewuste keuze van volwassenen en een kansrijke start voor kinderen. Per jaar zal inzicht 

worden gegeven in de omvang van de totale kosten.  

 

De implementatiefase start in 2021, waarbij de GGD de kosten voor 2021 voor zijn rekening 

neemt. Voor 2022 worden de kosten per gemeente via de gemeentelijke bijdrage verrekend. 

De begroting 2022 is als volgt opgebouwd: 

 

Kosten 2022 (i) 

  
Inhoudelijk coördinator € 97.750 

Anticonceptiemiddelen en materialen € 10.000 

Registratiesysteem € 7.000 

Beleidsondersteuning en indexering € 13.450 

Totaal € 128.200 

 

 

In totaal hebben de 6 begrotingswijzigingen de volgende impact op de begroting van 2022: 

 

Duup gelden 1a -30.000 structureel 

Duup gelden 1b 119.201  

Aanpassing budget GHOR Geen impact gem bijdrage 2022 structureel 

HV CB locatie (Etten-Leur) -9.450 structureel 

Prenatale huisbezoeken 86.308 structureel 

Uitbreiding RVP 150.000 structureel 

Nu niet zwanger 128.200 incidenteel 

Totale impact gemeentelijke 

bijdrage 2022 

444.019  

 

 


