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Onderwerp zienswijze concept begroting 2020 GGD Gelderland Zuid
Geacht bestuur,

In uw brief van 28 maart 2019, met kenmerk GGD/DIR/2136/2019/MP en 25 april 2019, met kenmerk,
GGD/DIR/2139/2019/MP, vraagt u ons een zienswijze op de conceptbegroting 2020. In onze
vergadering van 13 juni 2019 hebben wij kennis genomen van uw conceptbegroting 2020. Op basis
daarvan hebben wij de volgende zienswijze geformuleerd.
Uw conceptbegroting sluit af met een negatief resultaat van € 1.796.690 of € 2.302.920. 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.
Voor Veilig Thuis wordt extra budget gevraagd, om aan de vraag om advies en het aantal meldingen
te kunnen voldoen.
Voor de gezondheidsmakelaars wordt structureel budget gevraagd.
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.
Ten aanzien van het extra budget voor Veilig Thuis kunnen we voorlopg nog niet instemmen met de
begroting 2020 voor Veilig Thuis om de volgende redenen:
- 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.
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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.
Ten aanzien van het extra budget voor de gezondheidsmakelaars kunnen we nog niet instemmen met
de vraag om structureel budget. Het is onduidelijk wat er met de incidentele budgetten gebeurd waar
in 2019 de gezondheidsmakelaars uit zijn bekostigd. Ook de nadere 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.
Jaarlijks gaat de bijdrage aan de GGD fors omhoog. Wij zijn van mening dat de werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd binnen de budgetten die daarvoor door het Rijk ter beschikking worden
gesteld.
Gelet op het bovenstaande gaat onze gemeenteraad niet akkoord met de door u voorgestelde
conceptbegroting 2019.
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