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Geachte Raad,

Overeenkomstig artikel 31 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid, stuurt het 
Dagelijks Bestuur u de concept Programmabegroting GGD 20211.

De Programmabegroting GGD 2021 beschrijft de ontwikkelingen, doelstellingen en speerpunten voor 
de verschillende productgroepen van de GGD voor het jaar 2021, inclusief de financiële vertaling 
daarvan. In 2019 is de nieuwe indeling van de Programmabegroting GGD vastgesteld. Deze indeling 
sluit beter aan bij de behoeften van gemeenten, waaronder het inzicht in verschillende taken 
(uniforme- en facultatieve taken). Bijgaande begroting is opgesteld op basis van de nieuwe indeling.

Op 13 november 2019 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) de Kaderbrief 2021 gestuurd aan de raden van 
de deelnemende gemeenten. Hiermee informeerde het DB de raden in hoofdlijnen over de inhoudelijke 
ontwikkelingen voor het jaar 2021 van GGD Gelderland-Zuid, de financiële uitgangspunten en de 
risico's voor 2021. Alle deelnemende gemeenten (14) hebben een zienswijze gestuurd. Deze 
zienswijzen hebben wij verwerkt in voorliggende begroting. Een overzicht van de zienswijzen per 
gemeente, inclusief de wijze waarop de opmerkingen zijn verwerkt in de concept Programmabegroting 
GGD 2021, is opgenomen in de bijlage.

Ontwikkelingen pandemie Coronavirus COVID-19
Op het moment van opstellen van deze brief en de begroting 2021 volgen de ontwikkelingen ten 
aanzien van het Coronavirus COVID-19 zich in snel tempo op. Duidelijk is nu al dat de GGD, vanwege 
haar rol in deze crisis, voor 2020 hogere lasten zal hebben dan verwacht en dat overige werkzaam
heden later worden afgerond dan gepland.
Dit effect is nog niet opgenomen in de begroting 2020. De impact is niet in te schatten en bovendien is 
nog niet bekend of en welke maatregelen vanuit de Rijksoverheid genomen worden ten aanzien van 
compensatie. Op basis van de huidige inzichten zal er een forse overschrijding zijn waar het

1 Bij het werkveld Veilig Thuis is ook de begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis opgenomen.
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infectiezlektebestrijding betreft (mede afhankelijk van de maatregelen die de Rijksoverheid neemt ten 
aanzien van de financiering). Daarnaast zal dit effect hebben op de overige werkzaamheden van de 
GGD. In het onderdeel risicomanagement is het risico op een pandemie toegevoegd. Hiervan is, ook in 
de begroting 2021, nog geen financiële vertaling gemaakt, omdat op dit moment dit nog niet in te 
schatten is. Het weerstandsvermogen is, zoals bekend, niet voldoende om grote risico's op te vangen. 
Gemeenten worden geadviseerd hiermee rekening te houden.

Programmabegroting GGD 2021 

Uniforme biidraae

Veilig Thuis
In 2019 heeft Q-Consult een tijdschrijfonderzoek binnen Veilig Thuis (VT) uitgevoerd. Doel van het 
onderzoek was het inzichtelijk maken van de tijdsbesteding door medewerkers van VT bij de 
verrichting van de werkzaamheden. Het onderzoek is als bijlage bij deze brief toegevoegd, de 
resultaten zijn in paragraaf 5.1.2 van bijgevoegde begroting opgenomen. In algemene zin geldt dat, 
het aantal uren dat is opgenomen in de gewijzigde begroting 2020 en in de programmabegroting 2021 
lager is dan uit het onderzoek is gebleken.
Bij de normering van de diensten is er vanuit gegaan dat we kunnen werken vanuit de 
samenwerkingsafspraken tussen VT en de gemeenten. Dit betekent actieve ondersteuning vanuit de 
sociale wijkteams. In toenemende mate merken we dat Veilig Thuis-casussen niet kunnen worden 
overdragen aan de sociale wijkteams. Doordat we niet af kunnen schalen, blijven casussen langer bij 
Veilig Thuis en nemen de kosten per casus of dienst toe. In deze begroting is hiervoor de dienst 'Zicht 
op Veiligheid'toegevoegd. Het bedrag per casus is gekwantificeerd in deze begroting op basis van een 
gemiddelde (20 uur per casus zijnde € 1.800). De aantallen zijn gebaseerd op de realisatie 2019.
In de begrotingswijziging 2020 is dit bedrag opgenomen als uniforme taak (conform ons solidariteits
beginsel), zodat de gemeenten waarbij dit speelt in de gelegenheid zijn om maatregelen te treffen. 
Vanaf de begroting 2021 is deze dienst opgenomen als facultatieve taak (hiervoor is in de begroting 
derhalve geen bedrag opgenomen; indien de dienst 'Zicht op Veiligheid' wordt geleverd ontvangt de 
betreffende gemeente een factuur).

Naast de hierboven genoemde normuren is als uitgangspunt het aantal adviezen en meldingen 
opgenomen, conform onderstaand overzicht. Scenario 1 is financieel doorvertaald in de 
begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis en in de Programmabegroting GGD 2021.
De groeipercentages (10% per jaar) worden als realistisch ingeschat en zijn minder hoog dan de 
stijgingen van de afgelopen jaren. Daarnaast is vanaf 2020 voor adviezen een extra groei van 10% 
voor adviezen in verband met wijkoverleg (dat werd tot 2020 niet op deze wijze geregistreerd).
In 2019 is een fors aantal nieuwe medewerkers gestart bij Veilig Thuis. In totaal zijn meer dan 20 
medewerkers ingewerkt en hebben een deel van het jaar geen of minder productie kunnen leveren. Dit 
werkt door in 2020; om die reden is voor dit onderwerp een incidentele post van ruim € 200.000 
opgenomen in 2020.

Tot slot zijn een tweetal scenario's opgenomen in deze begroting 2021 en in de begrotingswijziging 
2020 VT. Het eerste scenario gaat uit van een verhouding onderzoek vs voorwaarde en vervolg van 
30/70. Het tweede scenario gaat uit van een verhouding van 40/60. Het eerste (en goedkoopste) 
scenario is financieel doorvertaald en opgenomen in bijgaande begroting 2021 en begrotingswijziging 
2020 VT.

Totaal stijging lasten Veilig Thuis 2020: € 840.6817
Dit is de begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis.

Totaal stijging lasten Veilig Thuis 2021: € 462.829 fexclusief besparing!
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in % Begrotingswijziging 2020 BS Begroting 2021
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 1 Scenario 2

Groei aantal diensten
Adviezen 20% 20% 10% 10%
Meldingen en veiligheidsbeoordeling * 10% 10% 10% 10%
Aanpassing verhouding ■■■■■■
Onderzoek 30% 40% 30% 40%
Voorwaarde & vervolg 70% 60% 70% 60%

* als gevolg van de stijging van het aantal meldingen stijgt bemoeienis Veilig Thuis ook mee.

in euro (incl. Mook & Middelaar) §È Begrotingswijziging 2020 H Begroting 2021
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 1 Scenario 2

Uniforme diensten 6.778.754 6.844.210 7.763.064 7.834.200
Extra inwerktijd medewerkers 201.216 201.216 0 0
Zicht op Veiligheid ** 200.000 200.000 0 0
Totaal 7.179.970 7.245.426 7.763.064 7.834.200

opgenomen in deze begroting

** 'Zicht op Veiligheid': dienst die wordt ingezet op het moment dat Veilig Thuis de casus niet kan 
overdragen aan het sociaal wijkteam; in 2020 is hiervoor incidenteel € 200.000 opgenomen op basis 
van de werkelijke lasten in 2019, vanaf 2021 wordt dit (indien van toepassing) op factuurbasis in 
rekening gebracht bij de betreffende gemeente.

Besparingen
In de begroting zijn de besluiten van het Algemeen Bestuur van december 2019 m.b.t. besparingen op 
het uniform deel opgenomen. Dit betreft € 453.000 en is bijna 2% van het uniform deel. In de 
besluitvorming van het AB van dec. 2019 werd uitgegaan van een besparing van € 295.000 voor 2021. 
Het bedrag dat in de begroting 2021 is opgenomen is hoger doordat de besparing bij Veilig Thuis 
€ 158.000 hoger uitvalt. In de besparingsnotitie werd uitgegaan van een oplopend karakter voor de 
besparing bij Veilig thuis. De aanpassing van de normuren kan echter sneller plaatsvinden, waardoor 
de besparing sneller gerealiseerd wordt.

Totaal daling lasten € 453.398.

Besparingen 2021 2022 2023 2024
Kwaliteiten normering
1 PSHi 65.000 65.000 65.000 65.000
2 Overbruggingszorg 25.000 50.000 75.000 75.000
3 Monitorfiinctie GGD 40.000 40.000 40.000 40.000
4 VT - Monitoring en overdracht lokale veld 208.000 208.000 250.000 250.000
5 Infectieziekten bestrijding 35.000 35.000 35.000 35.000
Anders organiseren taken
6 Forensische geneeskunde -25.000 50.000 50.000 50.000
Bedrijfsvoering en versobering
7 Huisvesting Tiel O 0 PM PM
8 Management en ondersteuning 60.000 80.000 80.000 80.000
9 Facilitair 45.000 45.000 45.000 45.000

453.000 573.000 640.000 640.000
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Nieuwbouw GGD
De GGD is in een vergaand voorbereidend stadium ten aanzien van een nieuw te bouwen hoofdkantoor 
in Nijmegen. Eerder (april 2018) hebben het Dagelijks en Algemeen Bestuur ingestemd met uitzetting 
van middelen ter hoogte van € 234.000. De verwachting is dat het nieuwe pand eind 2022 gereed zal 
zijn, indien het proces zonder grote vertragingen verloopt. In de tussenliggende periode zullen 
betalingen plaats gaan vinden voor de grond, architect, begeleiding en de bouwtermijnen. In de 
begroting 2021 zijn de financieringslasten opgenomen voor € 181.430. In de begroting 2020 was reeds 
€ 85.955 opgenomen. Deze lopen meerjarig op.

Totaal stijging lasten € 95.475 (€ 181.430 - € 85.955).

Indexering
De uniforme bijdrage is geïndexeerd met 4,56% conform vastgestelde methodiek door het Algemeen 
Bestuur. De volledige berekening is opgenomen in de begroting.

Totaal stijging lasten € 1.059.743.

Uniforme bijdrage op basis van facturen

Rijksvaccinatieprogramma
De financiering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is in 2019 verschoven. De GGD werd t/m 
2018 voor het RVP gefinancierd via het Rijk. Vanaf 2019 loopt de financiering via gemeenten die 
daarvoor via het gemeentefonds extra middelen ontvangen.

Wijzigingen ten opzichte van 2020
De Staatssecretaris van Volksgezondheid heeft besloten om kwetsbare kinderen een vaccinatie aan te 
bieden tegen het rotavirus. Het gaat om kinderen die bijvoorbeeld te vroeg zijn geboren of een laag 
geboortegewicht hebben. Zij hebben een grotere kans dat een infectie met het rotavirus ernstig 
verloopt. De inschatting is dat deze vaccinatie op 1 juni 2020 gaat starten. Voor de uitvoering van de 
bovengenoemde uitbreiding van het RVP en de monitoring daarvan wordt extra geld gestort in het 
gemeentefonds. De vaccinaties zelf worden bekostigd door het RIVM. Alleen kinderen die extra risico 
lopen krijgen het vaccin toegediend. Aantallen zijn nog niet bekend en om die reden nog niet 
gekwantificeerd in de begroting 2021.

In 2021 wordt het HPV-vaccin ook beschikbaar voor jongens (nu alleen voor meisjes van 12/13 jaar). 
Het vaccin beschermt hen tegen penis-, anus-, mond- en keelkanker. Dit is opgenomen in de begroting 
2021. Ook worden kinderen vanaf 2021 eerder gevaccineerd, namelijk als ze 9 jaar oud zijn en er 
komt voor kinderen die het vaccin hebben gemist, de mogelijkheid om de prik in te halen wanneer ze 
14 of tussen de 16 en 17 jaar oud zijn. Dit laatste is nog niet te kwantificeren en om die reden niet 
opgenomen.

Totaal stijging lasten € 79.272z (inclusief indexering). 2

2 Dit betreft de verdubbeling van het cohort (ook HPV voor jongens) en kleine mutaties n.a.v. aantal kinderen in 
bepaald cohort en opkomstpercentage. Inhaalprikken zijn niet opgenomen.
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Facultatieve taken
Het bedrag voor de Wet verplichte GGZ (Wvggz) is opgenomen in deze begroting als facultatieve 
taak3. Dit is ook opgenomen in de gewijzigde begroting 2020 om een goede vergelijking te kunnen 
maken tussen beide jaren. Om diezelfde reden is Nu Niet Zwanger uit de gewijzigde begroting 2020 
gehaald.

Meerkosten Programmabegroting GGD 2021
Het totaal aan bovengenoemde meerkosten, t.o.v. begroting 2020, bedraagt € 1.243.921. 
In de bijlage is de verdeling van het bedrag per gemeente opgenomen.

Procedure
Wij leggen de begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis (€ 840.8171 en de concept Programmabegroting 
2021 (meerkosten € 1.243.921j voor GGD Gelderland-Zuid nu aan u voor en verzoeken u om uw 
zienswijze over deze begrotingswijziging en begroting het liefst vóór 27 mei 20204 aan ons kenbaar te 
maken. Met in achtneming van uw zienswijze kan deze begrotingswijziging 2020 VT en begroting 2021 
in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2020 worden vastgesteld. De GGD dient voor 
15 juli de begroting 2021 aan de provincie te sturen.

De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen zal haar advies over deze 
begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis en programmabegroting GGD 2021 eind april aan u kenbaar 
maken.

De GGD is graag bereid om in uw raad of in een raadscommissie nadere toelichting te geven op de 
begrotingswijziging 2020 VT, de conceptbegroting 2021 en/of de jaarstukken 2019. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de GGD.

Met vriendelijke groet, 
namens/iet Dagelijks Bestuur,

drs. Grëté Visser 
Voorzitter

Bijlagen: Concept Programmabegroting 2021 GGD Gelderland-Zuid
Overzicht bijdrage per gemeente
Overzicht opmerkingen gemeenten n.a.v. Kaderbrief 2021 
Tijdschrijfonderzoek Q-Consult (november 2019)

3 Voor deze taak worden dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) afgesloten tussen de afzonderlijke gemeenten en 
de GGD.
4 Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 8 juni 2020 uw zienswijze bespreken en hiermee 
de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni voorbereiden. Mocht de raad 27 mei niet halen voor de 
zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 27 mei de zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval kan de 
raad de zienswijze meegeven aan het betreffende AB-lid t.b.v. besluitvorming in het AB van 25 juni 2020.
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