Beste Mirjam,
Onderstaande zienswijze is op donderdag 22 februari geaccordeerd door onze gemeenteraad.
Over de Kaderbrief 2019 hebben wij de volgende opmerkingen:
1. Wij onderschrijven het belang van RUPS en hebben daarom ook ingestemd met het creëren van een
bestemmingsreserve van 150k bij het vaststellen van de jaarrekening 2016, voor borging van RUPS
in 2018. Dit onder de voorwaarde dat de GGD West-Brabant zou komen met een continuerings- en
financieringsvoorstel voor de toekomst, waarbij ook andere financiële bronnen zijn onderzocht. Wij
staan in beginsel positief tegenover het voornemen tot structurele borging van RUPS (2019 en
verder), maar wel onder de eerder gestelde voorwaarde (zie ook beleidskader 8). Advies is om de
structurele kosten voor RUPS te accorderen onder voorwaarde van een toereikende inhoudelijke en
financiële onderbouwing in/bij de begroting 2019;
2. De meerkosten van de decentralisatie van het rijksvaccinatieprogramma zouden gecompenseerd
moeten worden door een hogere bijdrage in het gemeentefonds, maar daarover heeft de gemeente
nog geen exacte cijfers ontvangen (decembercirculaire 2018). Advies is om deze meerkosten te
accorderen onder de voorwaarde dat een en ander volledig wordt gecompenseerd in het
gemeentefonds (budgettaire neutraliteit). In dit kader kunnen wij ons vinden in het uitgangspunt dat
de GGD in de kadernota 2019 schetst, waarbij zij voor de bekostiging van het
Rijksvaccinatieprogramma één op één uitgaat van het bedrag dat door het rijk richting de gemeenten
wordt gedecentraliseerd.
Wij dienen een zienswijze in op de kaderbrief 2019 van de GGD en wel als volgt:
1. De structurele kosten voor RUPS worden alleen geaccordeerd onder voorwaarde van een
toereikende inhoudelijke en financiële onderbouwing bij de beleidsbegroting 2019;
2. De meerkosten voor decentralisatie taken rijksvaccinatieprogramma worden alleen geaccordeerd
onder voorwaarde dat één en ander volledig wordt gecompenseerd in het Gemeentefonds.
Wij gaan ervan uit dat deze opmerkingen door de GGD worden meegenomen bij het opstellen/afronden
van de beleidsbegroting 2019.
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

