
lijst van ingekomen stukken  

 

1. Brief van het College van B&W van de gemeente Tholen d.d. 12 april 2019 waarbij 

wordt medegedeeld dat de raad heeft ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2019 

(RVP) en daarbij de volgende zienswijze indient: 

 1. de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt belegd bij de GGD 

Zeeland en de opdracht wordt gegeven om de wijzigingen in het RVP verder te imple-

menteren door: 

 2. aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), namens het Alge-

meen bestuur van de GGD Zeeland, een brief te sturen dat de Zeeuwse gemeenten de 

uitvoering van het RVP beleggen bij de Jeugdgezondheidszorg GGD Zeeland; 

 3. de bijdrage ad € 54.549,00 mee te nemen bij de voorjaarswijziging 2019. Na uit-

werking van het onderbouwd voorstel de consequenties hiervan structureel te verwer-

ken in de eerstvolgende kadernota; 

  4. in 2020 te onderzoeken hoe de werkelijke uitgaven zich verhouden tot de beschik-

baar gestelde middelen. 

 

2. E-mailbericht van de gemeente Vlissingen d.d. 16 april 2019 waarbij wordt medege-

deeld dat de raad heeft besloten: 

1.  in te stemmen met het beleggen van de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Pro-

gramma (RVP) bij de GGD Zeeland en opdracht te geven om de wijzigingen in het RVP 

verder te implementeren; 

2.    het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), met een brief namens 

het Algemeen Bestuur GGD Zeeland, te informeren dat de Zeeuwse gemeenten de uit-

voering van het RVP beleggen bij de Jeugdgezondheidszorg GGD Zeeland; 

3.    de middelen die via het Gemeentefonds beschikbaar komen voor de uitvoering 

van het RVP via deze begrotingswijziging structureel op te nemen in de GGD-

begroting, op basis van de December circulaire 2018 en dit te verwerken in de eerste 

kwartaalrapportage 2019; 

4.    GGD Zeeland opdracht te geven om: 

a.    de uitvoering passend binnen de hiervoor beschikbare middelen uit te voeren; 

b.    om de precieze uitvoeringskosten in 2019 via een monitoringssysteem in beeld te 

brengen; 

c.     in 2020 te onderzoeken hoe de werkelijke uitgaven zich verhouden tot de be-

schikbaar gestelde middelen. 

 

3. E-mailbericht van de gemeente Veere d.d. 25 april 2019 waarbij de volgende zienswij-

ze wordt ingediend: 

 1. Instemmen met het beleggen van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 

(RVP) bij de GGD Zeeland en opdracht geven om de wijzigingen in het RVP verder te 

implementeren; 

2. Het RIVM, met een brief namens het Algemeen Bestuur GGD Zeeland, informeren 

dat de Zeeuwse gemeenten de uitvoering van het RVP beleggen bij de Jeugdgezond-

heidszorg GGD Zeeland; 



 

3. De middelen die via het Gemeentefonds beschikbaar komen voor uitvoering van 

het RVP via deze begrotingswijziging (1e begrotingswijziging 2019) structureel op 

te nemen in de GGD-begroting, op basis van de bedragen van de December circulaire 

2018 voor Veere betekent dat € 39.213; 

4. In 2020 onderzoeken hoe de werkelijke uitgaven zich verhouden tot de beschikbaar 

gestelde middelen. 

 

4. E-mailbericht van de gemeente Noord-Beveland d.d. 13 juni 2019 waarbij de raad 

m.b.t. de begroting en de visie van de GGD als zienswijze meegeeft dat ze graag half-

jaarlijks een rapportage ontvangt m.b.t. de voortgang op de gestelde doelen (indicato-

ren). Omdat de GGD met een nieuwe opzet gaat werken met daarbij indicatoren wil de 

gemeenteraad graag tussentijds op de hoogte zijn van de stand van zaken en hierdoor 

mogelijk ook bij kunnen sturen. 

 

 

 

 

 

   

 


