
 

 

Raadsvoorstel 
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Bijlage(n) : 1. Brief en toelichting GGD over de begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis 
  2. Brief zienswijze 

Onderwerp : Zienswijze concept-begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis 

   

 

Onderwerp 

Zienswijze concept-begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis 

 

Beslispunten 

In te stemmen met bijgaande zienswijze, waarin wordt voorgesteld akkoord te gaan met de concept-

begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis (als gevolg van het gestegen aantal meldingen) en het aandeel 

van West Betuwe ad € 62.950 ten laste te brengen van het begrotingssaldo. 

 

Inleiding 

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Gelderland-Zuid legt, op basis van artikel 31 lid 8 van de 

gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid een concept-begrotingswijziging 2019 aangaande 

Veilig Thuis voor. De begrotingswijziging bedraagt € 700.241. Het aandeel voor West Betuwe is  

€ 62.950. Hierop wordt een zienswijze gevraagd. 

 

Besluitgeschiedenis 

Op 27 juni 2019 is door het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid besloten om op basis van 

werkelijke ontwikkelingen van de aantallen en diensten Veilig Thuis in 2019 en de uitkomsten van een 

te houden kostprijsonderzoek, de inhoudelijke en financiële effecten voor 2019 inzichtelijk te maken. 

Daarna volgt in het najaar van 2019 een begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis, die structureel 

doorwerkt naar 2020. Deze concept-begrotingswijziging daarentegen is gebaseerd op reëel benodigde 

kosten.  

 

Beoogd effect 

De zienswijze kenbaar te maken aan GGD Gelderland Zuid. 

 

Argumenten 

1.1 De berekeningswijze van de concept-begrotingswijziging is gebaseerd op reëel benodigde 

kosten. 

Eerder is niet ingestemd met de concept-begroting 2020 waar het Veilig Thuis betrof. Ook dit had 

onder meer te maken met het kostprijsonderzoek. Door het onderzoek van Q-consult komt er 

zicht op de daadwerkelijke tijdsinvestering van de nieuwe diensten. Dit kan leiden tot een andere 

opbouw van de begroting.  

Omdat uit het in juli 2019 gestarte kostprijsonderzoek nu nog geen valide gegevens onttrokken 

kunnen worden, stelt het Dagelijks Bestuur voor uit te gaan van reëel benodigde kosten voor 
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Veilig Thuis. De begrotingswijziging is noodzakelijk omdat het aantal meldingen ten aanzien van 

de begroting 2019 is toegenomen met 23%. Ten opzichte van de 1e helft van 2018 is er zelfs 

sprake van een toename van 58%. 

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Financiën 

Op dit moment is er sprake van een zienswijze. Als het Algemeen Bestuur positief besluit over de 

begrotingswijziging is de bijdrage voor West Betuwe € 62.950. De verwachte uitkomst van het 

kostprijsonderzoek begin 2020 is dat het voor de verdere jaren tenminste om hetzelfde tekort zal 

gaan. De bijdrage wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo en verwerkt in de 

decemberwijziging.   

 

Uitvoering 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

Het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid neemt in de vergadering van 12 december 2019 een 

besluit over de begrotingswijziging. Aan de gemeenten is verzocht de zienswijze voor 14 november 

2019 in te dienen. 

Omdat uw raad niet voor dit datum vergadert, is de zienswijze, onder voorbehoud van instemming 

door de gemeenteraad, reeds aan de GGD toegestuurd. 

 

Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

Het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid is, onder voorbehoud van instemmen door uw raad, op 

de hoogte gesteld van de zienswijze.  

 

Tabel risicoparagraaf 

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 5 november 2019,   

 

besluit: 

 

in te stemmen met de zienswijze, waarin wordt voorgesteld in te stemmen met de concept-

begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis (als gevolg van het gestegen aantal meldingen) en het aandeel 

West Betuwe ad € 62.950 ten laste te brengen van het begrotingssaldo. 

 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 17 december 2019, nummer 17, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 

 

 


