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Onderwerp
Jaarstukken 2018 GGD Gelderland Zuid

Beslispunten
1. In te stemmen met de zienswijze waarin, wordt voorgesteld akkoord te gaan met 

de jaarrekening 2018 GGD Gelderland Zuid en het voorstel om het financiële 
resultaat van 2018 van € 272.000 negatief, te onttrekken uit de Algemene 
Reserve. 

2. In te stemmen met de aanvulling algemene reserve voor een bedrag van € 
232.000 (aanvulling tekort van Veilig Thuis) en niet in te stemmen met de 
aanvulling van het weerstandsvermogen met een bedrag van €  378.000 tot het 
niveau van 100% van het beoogde weerstandsvermogen. 

Inleiding
Op 28 maart 2019 heeft de GGD Gelderland Zuid de jaarrekening 2018 aan de 
gemeenteraad van West Betuwe aangeboden en vraagt hierop een zienswijze. Door 
middel van de zienswijze geeft de gemeenteraad het Algemeen Bestuur een advies mee. 
Besluitvorming vindt plaats door het Algemeen Bestuur van de GGD. 

Het financieel resultaat over 2018 is € 272.000 negatief en wordt onttrokken aan de 
Algemene Reserve (weerstandsvermogen). Het negatieve resultaat van Veilig Thuis 
bedraagt € 232.000, dit  wordt volledig veroorzaakt doordat de instroom verder is 
gestegen in de laatste helft van 2018. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om gemeenten de 
kosten voor de extra geleverde diensten te laten dekken door de Algemene Reserve 
(weerstandvermogen) met eenzelfde bedrag aan te vullen. 

Het tekort van € 40.000 euro wordt veroorzaakt door een toename van het gebruik van 
de ondersteunende diensten (financiën, HRM, ICT, Inkoop en Facilitaire Dienstverlening) 
van de Veiligheidsregio Gelderland- Zuid (VRGZ). Dit komt door de groei van de 
organisatie, waaronder Veilig Thuis. 
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In 2017 was sprake van een verhoogde productie van Veilig Thuis door een sterke stijging 
van de instroom. Het Algemeen Bestuur heeft besloten de extra productie voor te 
financieren uit het weerstandsvermogen. 
Op 14 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten om het 
weerstandsvermogen gefaseerd aan te vullen tot 70% van het normbedrag bij de 
jaarrekening van 2017 en bij de jaarrekening 2018 te evalueren of de aanvullende 30% 
nodig is.

Op basis van de jaarrekening 2018 is de algemene reserve € 514.000. Als de extra lasten 
van Veilig Thuis (van 2018) worden gecompenseerd door gemeenten komt de algemene 
reserve € 232.000 hoger uit, op € 746.000. De streefwaarde wordt berekend volgens de 
vastgestelde methodiek, en bedraagt € 1.124.000. Gezien het huidige risicoprofiel van 
GGD Gelderland-Zuid, gevoegd bij het additionele risico dat ontstaat vanwege nieuwbouw 
van de hoofdvestiging, acht het Dagelijks Bestuur het wenselijk om het 
weerstandsvermogen aan te vullen tot aan de norm. 
Het Dagelijks Bestuur neemt hierbij mee dat het weerstandsvermogen is bedoeld om 
risico's en fluctuaties in de bedrijfsvoering op te vangen. Het Dagelijks Bestuur vraagt 
dan ook de gemeenten om het verschil van € 378,000 bij te storten.

De jaarstukken 2018 van de GGD Gelderland Zuid worden voor een zienswijze voorgelegd
aan de gemeenteraad. Het Algemeen Bestuur betrekt de zienswijzen bij het vaststellen 
van de
conceptjaarrekening 2018.

Besluitgeschiedenis
In 2018 is de GGD Gelderland Zuid gestart met een weerstandsvermogen van € 786.000.

Beoogd effect
De zienswijze van de raad kenbaar te maken aan de GGD Gelderland Zuid.

Argumenten
1.1 Het voorstel van het Dagelijks Bestuur om het weerstandsvermogen met € 232.000 
aan te vullen is gegrond. 
Het tekort van Veilig Thuis is het gevolg van een stijging van de instroom. Het negatieve 
resultaat past binnen de gestelde kaders ten aanzien van het aantal geleverde diensten 
en de door het bestuur vastgestelde kostprijs per dienst. Voor de gemeente West Betuwe 
betekent dit dat een bedrag van 
€ 21.149 wordt gevraagd (voor Geldermalsen € 11.227, voor Neerijnen € 5.198 en voor 
Lingewaal         € 4.724).

2.1 De aanvulling algemene reserve met een bedrag van € 34.459 voor de gemeente 
West Betuwe is niet gegrond. 
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De spelregels rondom het weerstandsvermogen geven aan dat een reserve onder de 
streefnorm, van boven nul, niet aangevuld behoeft te worden. De adviesfunctie 
(Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen van de gemeente Nijmegen)  ziet geen 
aanleiding om de reserve aan te vullen anders dan de constatering dat de reserve 
beneden de streefnorm ligt en de GGD risico’s (bijv. nieuwbouw) loopt. Het uitgangspunt 
mag niet zijn om op voorhand uit te gaan van tekorten en de Algemene Reserve volledig 
aan te vullen. Binnenkort wordt bij het vaststellen van de financiële verordening van de 
GGD Gelderland Zuid de hoogte van de streefwaarde van het weerstandsvermogen 
opnieuw ter discussie gesteld.

Kanttekeningen
1.1 In 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten het weerstandsvermogen van de 

GGD op te hogen tot 70%, dit betekent een bedrag van € 786.000. 
De GGD beschikt hiermee over voldoende middelen om eventuele financiële tegenvallers 
op te vangen. 
In het najaar van 2018 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met stijging van de lasten 
voor het nieuwbouwproject van de GGD Gelderland Zuid. In de begroting van 2020 is een 
bedrag van € 85.955 extra opgenomen. Het nieuwbouwrisico is hierdoor al verminderd.  
Bij het signaleren van financiële tegenvallers wordt gekeken naar een oplossing. Het is 
niet het uitgangspunt om op voorhand uit te gaan van tekorten en de algemene reserves 
volledig aan te vullen. 

Duurzaamheid
-

Financiën
De gemeente West Betuwe wordt gevraagd een extra bijdrage van € 21.149 te betalen 
voor het tekort Veilig Thuis. Dit bedrag is meegenomen in de jaarrekening 2018 van de 
gemeenten Geldermalsen 
€ 11.227), Neerijnen (€ 5.198) en Lingewaal (€ 4.724). 

Uitvoering
Besluitvorming over de stukken vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van de
GGD op 27 juni 2019. De gemeente West Betuwe maakt deze zienswijze na de 
raadsvergadering van 13 juni 2019 bekend aan de GGD Gelderland Zuid. 
Aan het Dagelijks Bestuur zal de concept zienswijze kenbaar worden gemaakt en de
vertegenwoordiger van onze gemeente in het Algemeen Bestuur zal het definitieve 
standpunt van uw
raad mondeling inbrengen tijdens de vergadering op 27 juni. 

Planning
Zie uitvoering. 
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Evaluatie
-

Communicatie
Het bestuur van GGD Gelderland Zuid wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van uw 
zienswijze.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

De secretaris,                 de burgemeester,

Karen Coesmans Harry Keereweer
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019;  

besluit: 

1. in te stemmen met de zienswijze waarin, wordt voorgesteld akkoord te gaan met de 
jaarrekening 2018 GGD Gelderland Zuid en het voorstel om het financiële resultaat 
van 2018 van € 272.000 negatief, te onttrekken uit de Algemene Reserve; 

2. in te stemmen met de aanvulling algemene reserve voor een bedrag van € 232.000 
(aanvulling tekort van Veilig Thuis) en niet in te stemmen met de aanvulling van het 
weerstandsvermogen met een bedrag van €  378.000 tot het niveau van 100% van 
het beoogde weerstandsvermogen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 13 juni 2019, nummer 05,

de griffier,                                  de voorzitter,
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