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Onderwerp 

Zienswijze kaderbrief 2022 van de GGD Gelderland-Zuid. 

 

Beslispunten 

1. De zienswijze op de kaderbrief 2022 van de GGD Gelderland-Zuid vast te stellen, met daarbij de 

volgende kanttekeningen: 

a. Bij het opstellen van de begroting voor 2022 dient de GGD Gelderland-Zuid rekening te houden 

met de financiële positie van de gemeente; 

b. Bij het uitvoeren van taken voor de Omgevingswet dient de GGD Gelderland-Zuid aan te geven 

wat onder het uniforme pakket valt en wat er onder facultatieve taken valt; 

c. De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door de GGD Gelderland-Zuid, dient plaats te 

vinden binnen de middelen die de gemeenten beschikbaar hebben vanuit de doeluitkering van het 

Rijk; 

d. Bij het terugdringen van het Jeugdzorggebruik dient de GGD Gelderland-Zuid rekening te houden 

met de afspraken met de Gecertificeerde Instellingen over de verbeteragenda; 

e. Bij het terugdringen van het Jeugdzorggebruik dient de GGD Gelderland-Zuid een 

behoefteonderzoek bij gemeenten uit te voeren; 

f. De aanpassingen die de GGD Gelderland-Zuid wil uitvoeren om aan de eisen van de Archiefwet 

te kunnen voldoen, binnen de huidige begroting te laten vallen. 

 

Inleiding 

Op 13 oktober 2020 heeft de GGD Gelderland-Zuid (verder te noemen: de GGD) aan alle 

gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in Gelderland-Zuid, de kaderbrief 2022 toegezonden. 

Daarmee is voldaan aan de huidige procedure, waarbij deze vóór 15 november 2020 moet zijn 

ontvangen. 

Met deze kaderbrief informeert de GGD de gemeenten over de beleidsontwikkelingen voor het jaar 

2022 en de mogelijke financiële gevolgen hiervan voor de gemeenten. Ook wijst de GGD de 

gemeenten op de mogelijke risico’s, die kunnen optreden.   

Met de kaderbrief worden gemeenteraden in staat gesteld om hun kaderstellende rol beter uit te 

oefenen.  

 

Besluitgeschiedenis 

Niet van toepassing. 
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Beoogd effect 

Kaderstelling voor de GGD en het beperken van financiële risico’s. 

 

Argumenten 

1.1a. Onze financiële middelen zijn beperkt. 

Als gemeente worden wij geconfronteerd met tekorten op het sociale domein. Dit betekent dat wij zeer 

terughoudend zijn met het verder toestaan van vraag naar extra financiële middelen. Wij staan immers 

voor de taak om voor een gezonde financiële huishouding zorg te dragen. Wij zullen dan ook kritisch 

zijn bij voorgestelde verhogingen van budgetten bij alle gemeenschappelijke regelingen, waar wij als 

gemeente deel van uitmaken.  

 

Kanttekeningen 

1.1a. Het Algemeen Bestuur van de GGD beslist op basis van art. 11, lid 5 van de gemeenschappelijke 

regeling bij meerderheid van stemmen. Meerdere gemeenten dienen een vergelijkbare zienswijze als 

de onze te hebben, wil dit effect op de conceptbegroting. 

De inschatting is dat veel gemeenten op de verschillende beslispunten vergelijkbare standpunten 

innemen. 

 

Financiën 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

De zienswijze wordt aan de GGD verstuurd.  

 

Uitvoering/Planning 

De zienswijze wordt per brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Gelderland-Zuid gezonden. Het 

verzoek van het dagelijkse bestuur is om de zienswijze aan te leveren vóór 15 januari 2021. 

Het college neemt op 8 december 2020 een voorlopig besluit. De brief wordt in concept aan de GGD 

verstuurd. Na behandeling in de vergadering van de gemeenteraad van West Betuwe op 26 januari 

2021 wordt de definitieve brief verzonden.   

 

Evaluatie 

Niet van toepassing.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

 

de secretaris,                    de burgemeester, 

Karen Coesmans            Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 december 2020,   

 

besluit: 

 

1. de zienswijze op de kaderbrief 2022 van de GGD Gelderland-Zuid vast te stellen, met daarbij 

de volgende kanttekeningen: 

a. Bij het opstellen van de begroting voor 2022 dient de GGD Gelderland-Zuid rekening te 

houden met de financiële positie van de gemeente; 

b. Bij het uitvoeren van taken voor de Omgevingswet dient de GGD Gelderland-Zuid aan 

te geven wat onder het uniforme pakket valt en wat er onder facultatieve taken zal 

vallen; 

c. De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door de GGD Gelderland-Zuid, dient 

plaats te vinden binnen de middelen die de gemeenten beschikbaar hebben vanuit de 

doeluitkering van het Rijk; 

d. Bij het terugdringen van het Jeugdzorggebruik dient de GGD Gelderland-Zuid rekening 

te houden met de afspraken met de Gecertificeerde Instellingen over de 

verbeteragenda; 

e. Bij het terugdringen van het Jeugdzorggebruik dient de GGD Gelderland-Zuid een 

behoefteonderzoek bij gemeenten uit te voeren; 

f. De aanpassingen die de GGD Gelderland-Zuid wil uitvoeren om aan de eisen van de 

Archiefwet te kunnen voldoen, binnen de huidige begroting te laten vallen. 

 

 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 26 januari 2021, nummer 2021/008, 

 

 

de griffier,                           de voorzitter, 

Hans van der Graaff         Servaas Stoop  

 

 


