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Geachte raden,

Op 13 april 2017 heeft u de concept-Programmabegroting 2018 van GGD Noord- en Oost-
Gelderland ontvangen. U kunt desgewenst tot 13 juni 2017 een zienswijze indienen. Ik wil u
hierbij informeren over het uitstel van de decentralisatie van de uitvoering van het Rijks-
vaccinatieprogramma (RVP) tot 2019.

Besluitvorming RVP was nog niet duidelijk
In de Programmabegroting 2018 heeft het Dagelijks Bestuur gemeld dat het Rijk de bestuurlijke
en financiële verantwoordelijkheid voor de RVP-uitvoering wil overhevelen naar de gemeenten.
Het was echter nog niet duidelijk wanneer de besluitvorming over de vereiste wetswijziging en
over de financiën zou plaatsvinden.

Uitstel tot 2019
In de Meicirculaire 2017 heeft het Rijk meegedeeld dat de parlementaire behandeling van de
wetswijziging later plaatsvindt dan voorzien. Het is nu de bedoeling dat de decentralisatie van de
RVP-uitvoering in 2019 wordt doorgevoerd. Dit geeft gemeenten voldoende tijd om de
voorbereiding met uitvoerende organisaties vorm te geven. Uitsluitsel over de omvang en
verdeling van middelen volgt naar verwachting in de Decembercirculaire 2017. Overigens hebben
de Tweede kamer en de Eerste Kamer het wetsvoorstel op 9 resp. 23 mei 2017 aangenomen.

Vervolg
Bij de Programmabegroting 2019 zal het Dagelijks Bestuur een voorstel doen voor de financiële
gevolgen van de decentralisatie van het RVP. Zodra er voldoende informatie is, gaat de GGD
met de gemeenten in overleg om afspraken over de uitvoering voor te bereiden. Hierbij gaat het
om de 21 gemeenten waarvoor de GGD de jeugdgezondheidszorg 4-18 jarigen uitvoert.
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Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
 R. Schwebke, intern controller (tel. 088 – 443 3525, e-mail r.schwebke@ggdnog.nl ), of
 T. Nijland, directiesecretaris (tel. 088 – 443 3270, e-mail t.nijland@ggdnog.nl).

Een afschrift van deze brief stuur ik aan de colleges van burgemeester en wethouders.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland,

plv. algemeen directeur,
J.W. Brethouwer, arts M&G


