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Onderwerp 

Zienswijze kaderbrief 2024 GGD Gelderland-Zuid 

 

Beslispunten 

1. De inhoudelijke zienswijze op de Kaderbrief 2024 van de GGD Gelderland-Zuid ten aanzien van: 

de invoering van de Omgevingswet, het crisisplan GGD, het Landelijk Professioneel Kader 

Jeugdgezondheidszorg, de Bijzondere Zorg en Gezond Leven, vast te stellen.  
 

Inleiding 

Op 13 oktober 2022 heeft de GGD Gelderland-Zuid (verder te noemen: de GGD) aan alle 

gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de Kaderbrief 2024 toegezonden. Met deze 

kaderbrief informeert de GGD de gemeenten over de beleidsontwikkelingen voor het jaar 2024 en de 

mogelijke financiële gevolgen hiervan voor de gemeenten. Ook wijst de GGD de gemeenten op de 

mogelijke risico’s, die kunnen optreden. Met het instrument van de kaderbrief worden gemeenteraden 

in staat gesteld om hun kader-stellende rol richting de begroting 2024 beter uit te oefenen. 

 

Besluitgeschiedenis 

Niet van toepassing. 

 

Beoogd effect 

Kaderstelling voor de GGD formuleren en de financiële risico’s beperken.  

 

Argumenten 

1.1 West Betuwe vindt, net als de GGD, dat data- en informatie gestuurd werken een belangrijk 

thema wordt de komende jaren.  

Door relevante data te ontsluiten en te combineren ontstaan inzichten, die kunnen helpen bij de 

prioritering binnen het gezond- en veiligheidsbeleid van West Betuwe. Wij zijn binnen West 

Betuwe al enige tijd bezig met dit vraagstuk: hoe we data kunnen ontsluiten en gebruiken. De 

samenwerking die we op dit vlak binnen Gelderland-Zuid aan het opzetten zijn, is een goede stap. 

1.2 De GGD gaat voor 2024 een nieuwe begrotingssystematiek hanteren die beter past bij de 

manier van werken van Veilig Thuis. 
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In overleg met de gemeenten wordt gekeken naar de verschillende scenario’s om te komen tot 

een beteren begrotingssystematiek. Dit moet er toe leiden dat er een realistischer begroting komt 

en er gedurende het jaar geen begrotingswijzigingen meer hoeven te komen. 

1.3 De GGD werkt samen met de gemeenten aan het afschalen van trajecten van het Meldpunt 

Bijzondere Zorg (MBZ) waardoor hogere kwaliteit van de trajecten kan worden bereikt.  

In overleg met de gemeenten is een analyse van de trajecten gemaakt en wordt gewerkt aan 

afschaling van ‘lichte’ trajecten. Hierdoor kan de GGD zich gaan richten op de zwaardere trajecten 

en betere kwaliteit leveren. De inschatting is dat een aantal inwoners van deze lichte trajecten al 

bekend zijn bij de gemeente.  

1.4 De gezondheidsmakelaars zijn een belangrijke schakel bij het uitvoeren van het 

gezondheidsbeleid van de gemeente.  

De gezondheidsmakelaars van de GGD werken op verschillende projecten samen met de 

gemeente. Hun brede netwerk en kennis is zeer belangrijk bij het bereiken van inwoners en 

organisaties. Verschillende projecten op het gebied van preventie en gezondheid zijn zonder de 

gezondheidsmakelaars niet goed uit te voeren.  

 

Kanttekeningen 

1.1 De kosten zijn nog niet structureel in de begroting opgenomen.  

De GGD wil deze kosten, net als in 2023, als incidenteel in de begroting van 2024 opnemen. 

Nog niet alle gemeenten zijn overtuigd van de voordelen van het data- en informatie gestuurd 

werken. Zij wachten de resultaten van de eerste analyses en dashboards af.  

1.2 De gesprekken met de gemeenten over de nieuwe begrotingssystematiek van Veilig Thuis 

moeten nog plaatsvinden.  

Wijzigingen in landelijke wetgeving hebben ook invloed op de begrotingssystematiek. De 

inhoud van deze wijzigingen zijn nog niet bekend. Dit is een financieel risico. 

1.3 De stijging van de trajecten is waarschijnlijk niet geheel door de gemeenten op te lossen 

vanwege landelijke problemen zoals oplopende wachtlijsten.  

Daarnaast worden er pas in 2023 afspraken gemaakt over het afschalen van de trajecten. Ook 

dit is een financieel risico. Mogelijk levert het afschalen van de trajecten meer werk op voor 

de gemeente.  

1.4 De GGD heeft aangegeven dat de inzet van de gezondheidsmakelaars niet geheel 

kostendekkend is.  

De GGD zal in de begroting 2024 moeten aangeven hoeveel de inzet van de 

gezondheidsmakelaars de gemeenten gaat kosten. Ook dit is een financieel risico.  

 

Financiën 

Niet van toepassing.  

 

Communicatie en participatie 

De zienswijze sturen we naar de GGD. Pas als de begroting bekend wordt, zal duidelijk zijn wat de 

gevolgen zijn op het gebied van communicatie en participatie.  
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Uitvoering/Planning 

De zienswijze sturen we per brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Gelderland-Zuid. Het verzoek 

van het dagelijkse bestuur is om de zienswijze aan te leveren vóór 15 januari 2023. 

Het college neemt op 6 december 2022 een voorlopig besluit. De brief wordt in concept aan de GGD 

verstuurd. Na behandeling in de vergadering van de gemeenteraad van West Betuwe op 31 januari 

2023 sturen wij de definitieve brief naar de GGD. 

 

Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

 

de secretaris,    de burgemeester, 

Philip Bosman    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 6 december 2022,  

 

besluit: 

 
De zienswijze op de Kaderbrief 2023 van de GGD Gelderland-Zuid vast te stellen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 7 maart 2023, nummer 2023-005 , 

 

 

 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 

 

 

Met opmerkingen [NvdW1]: Zie eerdere opmerking 


