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Onderwerp
Concept begroting 2020 GGD Gelderland Zuid. 
 
Beslispunten
In te stemmen met bijgaande zienswijze, waarin wordt voorgesteld niet akkoord te gaan 
met de concept begroting GGD Gelderland Zuid. 
 
Inleiding
Voor Veilig Thuis wordt extra budget gevraagd. Voor de gezondheidsmakelaars wordt 
structureel budget gevraagd. De gezondheidsmakelaars worden nu uit incidentele 
middelen gefinancierd. 
Verder is er een stijging van de lasten voor nieuwbouw van de GGD, een stijging van de 
indexering en een stijging van tarieven bij het toezicht kinderopvang.
Er is een daling van de kosten voor forensische geneeskunde. 
Voor het rijksvaccinatieprogramma is er ook een stijging van de kosten, deze wordt 
mogelijk budgettair neutraal, omdat de gemeente gecompenseerd wordt voor deze 
kosten. 
 
Beoogd effect
De zienswijze van de raad kenbaar te maken aan de GGD Gelderland Zuid. 
 
Argumenten
1.1 De GGD vraagt meer budget voor Veilig Thuis, om aan de vraag om advies en het 

aantal meldingen te kunnen voldoen. 
De GGD doet dit op basis van een aantal criteria:

 Calculatie op basis van reële cijfers
 De reële cijfers zijn gedefinieerd op basis van actuele aantallen
 De actuele aantallen zijn berekend met cijfers van juli t/m december 2018
 Bij het bepalen van de urennorm per dienst is gebruik gemaakt van het 

benchmarkonderzoek van Q-consult
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 De monitorfunctie voor Veilig Thuis is per 1 januari 2019 verzwaard vanwege de 
aanscherping van de Wet huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

1.2 De GGD vraagt structureel budget voor de gezondheidsmakelaars. 
Op dit moment wordt de gezondheidsmakelaar bekostigd uit incidentele budgetten. Om 
een preventieve infrastructuur (het dekkend netwerk) van gezondheidsmakelaars te 
waarborgen is verhoging van het budget nodig. 
 
1.2 De GGD heeft een extra bedrag (financieringslasten) begroot voor de nieuwbouw. 
Deze stijging past binnen de scenario’s die eerder door het AB zijn besloten.
 
1.4 De GGD stelt voor om, conform de adviesfunctie, met 2,94% te indexeren.

1.5 Vanaf 2019 loopt de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) via 
gemeenten, die daarvoor in het gemeentefonds extra middelen ontvangen. 
 
1.6 Voor het toezicht kinderopvang gaat de GGD andere (hogere) tarieven hanteren. 
Deze tarieven zijn gebaseerd op een advies van de inspectie en komen voort uit extra 
wettelijke taken. 
 
Kanttekeningen
1.1 Om de volgende redenen kunnen we voorlopig nog niet instemmen met de begroting 
2020 voor Veilig Thuis:

 Besluitvorming routeeroverleg is nog niet afgerond (komt in AB juni 2019) en het 
is nog niet duidelijk wat het effect op de begroting is

 Kostprijs onderzoek Q-consult wordt in juni 2019 afgerond. Q consult gaat kijken 
naar de daadwerkelijke tijdsinvestering van de nieuwe diensten, dit kan zorgen 
voor een andere opbouw van de begroting. 

 Een aantal gemeenten in Gelderland Zuid (waaronder in ieder geval Nijmegen) wil 
de uitkomsten van het Q consult onderzoek graag vergelijken/afzetten met de 
andere VT’s regio’s. 

 Het is onduidelijk hoe de aantallen zich naar aanleiding van de aangescherpte 
meldcode gaan ontwikkelen. Advies is om op basis van de eerste 6 maanden van 
2019 een reële prognose te kunnen maken voor de aantallen in 2020. 

 
1.2 Nut van de gezondheidsmakelaars staat niet ter discussie. De gezondheidsmakelaars 
zorgen voor een hoogwaardige, effectieve en efficiënte collectieve 
gezondheidsbevordering. 
Maar in de stukken wordt niet duidelijk wat er met de incidentele budgetten gebeurd 
waar uit in 2018 en 2019 de gezondheidsmakelaars zijn bekostigd. Ook de nadere 
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informatie geeft hier geen duidelijkheid over. Ook is er geen duidelijkheid over uitbreiding 
van capaciteit. Daar wordt wel over geschreven, maar fte’s worden niet genoemd. 
 
1.4 In het totaal bedrag is nu ook de indexering voor Veilig Thuis opgenomen. Niet 
instemmen met de indexering betekent dus ook niet instemmen met de indexering voor 
Veilig Thuis. 
 
1.5 De overheveling van het rijksvaccinatieprogramma (RVP) van Rijk naar gemeenten is 
macro gezien budgettair-neutraal verschoven; toch kan het betekenen dat individuele 
gemeenten meer of minder kwijt zijn aan de uitvoering van het RVP door o.a. de GGD, 
dan dat ze daarvoor van het Rijk ontvangen in het gemeentefonds. Dit kan onder andere 
komen door hogere of lagere opkomst.
 
Duurzaamheid
-
 
Financiën
De conceptbegroting 2020 van de GGD is  € 1.796.690 of  € 2.302.920 hoger dan 2019. Dat houdt in 

dat de gemeente West Betuwe, afhankelijk van het gekozen scenario bij Veilig Thuis, € 147.101 of

€ 192.769 extra beschikbaar zou moeten stellen ten laste van het begrotingssaldo.

Voorstel is om voor Veilig Thuis vooralsnog het niveau 2019 te hanteren (inclusief 
doorwerking van de begrotingswijziging van eind 2018 € 230.566) + indexering. De GGD 
heeft reeds aangekondigd in het najaar van 2019 te komen met een begrotingswijziging 
Veilig Thuis. Hier kan gelijk de doorwerking voor 2020 in meegenomen worden.  
 

Uitvoering
Besluitvorming over de stukken vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de

GGD op 27 juni 2019. Aan de gemeenten wordt verzocht de zienswijze voor 1 juni 2019 kenbaar te

maken. 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 28 juni 2018.

 

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:
 
in te stemmen met bijgaande zienswijze, waarin wordt voorgesteld niet akkoord te gaan 
met de concept begroting GGD Gelderland Zuid. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 13 juni 2019, nummer 06,
 
de griffier,                                  de voorzitter,
 
 
 


