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Onderwerp:
1e begrotingswijziging GGD, inzake
Rijksvaccinatieprogramma

Voorstel/alternatieven
Wij stellen u voor om uw zienswijze kenbaar te maken bij de 1e begrotingswijziging 2019 van
de GGD Zeeland over het Rijksvaccinatieprogramma, te weten dat u zich kunt vinden in de
1e begrotingswijziging 2019 van de GGD en hieraan gelieerde voorstellen 1 tot en met 3:
1. Het beleggen van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) bij de GGD
Zeeland en opdracht te geven om de wijzigingen in het RVP verder te
implementeren.
2. De middelen die via het gemeentefonds beschikbaar komen voor uitvoering van het
RVP op grond van de 1e begrotingswijziging 2019 structureel op te nemen in de
GGD-begroting op basis van de bedragen van de decembercirculaire 2018.
3. In 2020 onderzoeken hoe de werkelijke uitgaven zich verhouden tot de beschikbaar
gestelde middelen.

Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit
De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zeeland is een gemeenschappelijke
regeling (GR) van de Zeeuwse gemeenten. Als gemeente zijn wij vanuit de Wet publieke
gezondheid (Wpg) verplicht een GGD in stand te houden. De 13 gemeenten vormen samen
het Algemeen Bestuur (AB). Namens Noord-Beveland is wethouder Slenter de
vertegenwoordiger in het AB.
In uw vergadering van 28 juni 2018 heeft u ingestemd met de begroting 2019 van de GGD.
Op 17 december 2018 heeft de GGD u door middel van een brief geïnformeerd over de 1e
begrotingswijziging 2019 (zie bijlage). Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de
uitvoering van het RVP. Alle kinderen in Nederland krijgen inentingen aangeboden tegen een
aantal besmettelijke ziekten. Deze vaccinaties maken deel uit van het RVP. Per 1 januari
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2018 is het RVP wettelijk verankerd in de Wpg. Een aantal inhoudelijke wijzigingen werden
al doorgevoerd per 1 januari 2018. Per 1 januari 2019 zijn de financiële middelen voor het
RVP via een uitkering in het gemeentefonds overgegaan naar de gemeenten. Hiermee
worden wij bestuurlijk en daarmee financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van het
RVP.

Wettelijke grondslag
Wet publieke gezondheid (Wpg).

Inhoud extern advies
De beleidsvrijheid bij de uitvoering is voor gemeenten beperkt. De huidige opzet van het
RVP functioneert goed. Deze opzet zal daarom ook niet veranderd worden. Het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft verantwoordelijk voor de inhoud, regie,
coördinatie en landelijke registratie. Landelijk is besloten om de uitvoering van het RVP en
het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij dezelfde organisatie te beleggen om
de vereiste activiteiten programmatisch en in samenhang uit te kunnen voeren en zo een
hoge vaccinatiegraad te behouden.

Resultaat horen
Aangezien uitvoering van het RVP onderdeel is van het wettelijk verplichte Basistakenpakket
JGZ stellen wij u voor om de hiervoor beschikbare middelen toe te voegen aan de GGDbegroting. Op 12 april 2019 neemt het AB van de GGD een besluit over de 1e
begrotingswijziging 2019. Wij adviseren u om over de 1e begrotingswijziging 2019 GGD en
de daaraan gelieerde deelbesluiten 1 tot en met 3 een positieve zienswijze te geven.
Namens Noord-Beveland neemt wethouder Slenter uw zienswijze mee naar de ABvergadering op 12 april 2019 waar dit voorstel ter besluitvorming wordt geagendeerd.
Daarna zal het RIVM door middel van een brief namens het AB GGD Zeeland worden
geïnformeerd dat de Zeeuwse gemeenten de uitvoering van het RVP beleggen bij de JGZ
van de GGD Zeeland.

Belangenafweging
N.v.t.

Motivering
Door in stemmen met dit voorstel voldoen wij aan onze wettelijke taken op gebied van de
Wpg. Voor de bedrijfsvoering van de GGD zal de overgang van het budget geen gevolgen
hebben aangezien de werkzaamheden reeds door de JGZ worden uitgevoerd en daar geen
wijziging in plaats zal vinden.
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Financiële gevolgen
Vanaf 2019 ontvangen gemeenten de financiële middelen voor uitvoering van het RVP via
een extra uitkering in het gemeentefonds. In de septembercirculaire is het macrobudget voor
2019 gesteld op € 31.744.000. Gemeenten worden via de decembercirculaire 2018
geïnformeerd over de exacte bedragen, op basis van de ‘maatstaf jongeren’. In het eerste
jaar vindt overdracht van middelen ‘gelabeld’ voor de uitvoering van het RVP plaats, daarna
wordt dit onderdeel van de algemene uitkering. Overigens wordt in december 2021 de
uitkering 2019 en daarmee het bedrag per gemeente voor het RVP pas definitief. Eerst dan
beschikt het Ministerie van BZK over alle maatstaven in de algemene uitkering.
Op verzoek van de begeleidingscommissie heeft de GGD een kostenoverzicht gemaakt van
de bijdragen van de afgelopen drie jaar. Naar zich laat aanzien zijn de nu aan gemeenten
beschikbaar gestelde middelen toereikend om het RVP uit te kunnen voeren. Voor deze
begrotingswijziging geldt dat de totale bijdrage die gemeenten ontvangen, beschouwd wordt
als maximale vergoeding (behoudens eventuele indexering) en dat toetsing op de werkelijke
uitvoeringskosten plaatsvindt na afloop van het eerste uitvoeringsjaar in 2020.
In de onderstaande tabel hebben we de gemeentelijke bijdrage in beeld gebracht, op basis
van de septembercirculaire voor het gemeentefonds 2018. Deze bedragen worden nog
bijgesteld op basis van de decembercirculaire 2018.
Gemeentenaam
Borsele
Goes
Hulst
Kapelle
Middelburg
Noord-Beveland
Reimerswaal
Schouwen-Duiveland
Sluis
Terneuzen
Tholen
Veere
Vlissingen
Totaal

RVP bijdrage 2019
45.913
65.444
43.692
27.213
90.701
11.046
54.096
56.316
35.613
92.676
54.549
39.213
74.742
691.214

Aantal jongeren < 18 jaar
4.859
6.926
4.624
2.880
9.599
1.169
5.725
5.960
3.769
9.808
5.773
4.150
7.910

Mogelijke risico’s
N.v.t.

Behandeld in informatieve raadsvergadering
d.d. 14 maart 2019.
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