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Gemeente Opmerkingen 

Beuningen 
 
 
 

 
 

Financiële kaders 
Indexering 4,56%: akkoord. Is verwerkt in de begroting. 
T.a.v. de algemene reserve adviseert gemeente in gesprek te gaan over de 
hoogte van een aanvaardbaar niveau.  

 
Wvggz 
Wvggz is een facultatieve taak voor de GGD; derhalve geen begrotings-
wijziging. Verzoek om de aantallen goed te monitoren. De GGD dient de taak 
uit te voeren binnen de budgetten, die het Rijk daarvoor beschikbaar stelt aan 
de gemeente. Wvggz is verwerkt in de begroting bij de facultatieve taken 
(paragraaf 3.4.3). 

 
RVP 
De GGD dient de taak uit te voeren binnen de budgetten, die het Rijk daarvoor 
beschikbaar stelt aan de gemeente. Zie paragraaf 6.3.1. van de begroting.  

 
JGZ 

Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn geen probleem van de JGZ; schakel met het 
sociaal wijkteam.  
 
Ondersteuning gemeenten bij de Omgevingswet 
In de begroting 2021 toelichten wat de GGD hieraan doet binnen de uniforme 
taken dan wel via het facultatieve deel. Zie paragraaf 3.2.2.1 en paragraaf 
3.4.2. van de begroting. 

 
Veilig Thuis 
Eerder afstemmen en afschalen naar de wijkteams levert positief effect op de 
wachtlijsten. 
Gemeente is benieuwd naar onderzoek (kostprijs) en procesverbeteringen van 
Q-Consult. Zie paragraaf 5.1.2 van de begroting. 
 

Nieuwbouw 

Is (tijdelijke) verhuizing naar een bestaand kantoorpand in Nijmegen nog een 
optie? 
 
Toezicht kinderopvang 
Vanwege de afwijzing door AB van het gevraagde tarief kan de GGD het 

toezicht niet conform landelijke richtlijnen uitvoeren. Het voorstel 
tariefsverhoging toezicht kinderopvang is onvoldoende beargumenteerd en 
vereist nadere onderbouwing. Het is nu niet duidelijk hoe het voorgestelde 
tarief is opgebouwd en waardoor het komt dat het huidige tarief ontoereikend 
is. In de begroting 2021 is het oude tarief van 2020 (plus indexering), maar 
exclusief additionele ophoging, opgenomen. De nieuwe richtlijnen zijn ingegaan 
voor Toezicht nieuwe stijl en voor een effectieve toezichts- en handhavings-

keten. In de loop van 2020 zal de GGD het AB informeren over evt. knelpunten.  
 
Proces Kaderbrief 
Gemeente verzoekt bij aanbieding van begroting aan te geven op welke wijze 
de zienswijze is verwerkt. 
 

Berg en Dal 
 
 
 
 

Financiële kaders 
Verzoekt een bezuiniging in te boeken van 1%.  In de begroting is een 
besparing opgenomen van bijna 2% van het uniform deel. 
 
Algemene reserve van 70% van het normbedrag is voldoende.  
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Wvggz 
Voorstel om de uitvoeringskosten Wvggz in 2021 te financieren als een 

facultatieve taak. Verzoek om de aantallen goed te monitoren en de Wvggz-
taken goed te evalueren. Op basis van deze evaluatie kan besloten worden over 
het bedrag dat werkelijk nodig is en of het bedrag dat gemeenten van het Rijk 
ontvangen voldoende is. Wvggz is verwerkt in de begroting bij de facultatieve 
taken (paragraaf 3.4.3). 
 

Ondersteuning gemeenten bij de Omgevingswet 
In de begroting 2021 toelichten wat de GGD hieraan doet binnen de uniforme 
taken dan wel via het facultatieve deel. Graag ook duidelijk maken hoeveel 
formatie de Omgevingswet van de GGD vraagt. Zie paragraaf 3.2.2.1 en 
paragraaf 3.4.2. van de begroting.  
 
Veilig Thuis 

VT moet begroot worden op basis van werkelijke instroom 2019 plus de 

verwachte groei. 
Gemeente verwacht dat rekening wordt gehouden met uitkomsten van de 
onderzoeken van Q-consult, VWS en de raad van Nijmegen. Zie paragraaf 5.1.2 
van de begroting. 
 

Buren Financiële kaders 
Gemeente wordt geconfronteerd met tekorten op het sociaal domein; derhalve 
zal gemeente terughoudend zijn met het verder toestaan van financiële 
uitzettingen. 
 
Indexering 4,56%: akkoord. Is verwerkt in de begroting. 

 
Vooralsnog ziet de gemeente geen redenen om nu al aan te nemen dat een 
lage algemene reserve een onredelijk groot risico vormt. 
 
Wvggz 
De gemeente wil op de hoogte gehouden worden van de resultaten van de 

monitor m.b.t. de uitvoering van de Wvggz-taken door de GGD. Pas na een 

positieve uitkomst kunnen de kosten structureel opgenomen worden in de 
begroting 2022 en verder. Voor het jaar 2021 kan via een begrotingswijziging 
een beroep worden gedaan om deze taken te financieren. Wvggz is verwerkt in 
de begroting bij de facultatieve taken (paragraaf 3.4.3). 
 
RVP 
Gemeente verzoekt om aanpassingen van het RVP te verwerken in de begroting 

2021. Indien de extra financiering (t.b.v. uitbreiding RVP) via gemeentefonds  
niet tijdig via de meicirculaire geregeld wordt en de GGD de extra vaccinaties 
wel opneemt in de GGD-begroting, zal de GGD hiervoor een begrotingswijziging 
moeten opstellen. Het RVP (incl. de aanpassingen) is verwerkt in paragraaf 
6.3.1. van de begroting.  
 

Gemeente vraagt aan GGD om in gesprek te gaan met Santé Partners om tot 
een gezamenlijk voorstel te komen voor verdeling van de Rijksmiddelen voor 
het RVP. De GGD heeft hierover overlegd met Santé; beide menen dat de 

gemeente de regisseur is die regie voert over de verdeling van de 
Rijksmiddelen, waarbij aangeven is dat het geheel van de Rijksmiddelen 
bestemd moet worden voor het RVP.  
 

JGZ 
Het risico van wachtlijsten bij andere ketenpartners is geen GGD-risico. 
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Ondersteuning gemeenten bij de Omgevingswet 
In de begroting 2021 toelichten wat de GGD binnen de Omgevingswet als 

reguliere taak beschouwt. Mocht een gemeente een specifieke vraag/opdracht 
hebben, die extra inzet van de GGD vraagt, dan is dat een facultatieve taak.  
Zie paragraaf 3.2.2.1 en paragraaf 3.4.2. van de begroting. 
 
Veilig Thuis 
Het is voorbarig om te veronderstellen dat de uitkomsten van het 

kostprijsonderzoek zonder meer worden overgenomen. VT GZ is de eerste 
organisatie waar Q-Consult een dergelijk onderzoek uitvoert; derhalve rijst de 
vraag wat hiervoor het referentiekader is om een goede kostenvergelijking te 
maken. Zie paragraaf 5.1.2 van de begroting. 
 

Culemborg 

 
 

 
 
 
 
 

 

Financiële kaders 

Gemeente heeft kennisgenomen van de financiële uitgangspunten; gemeente 
bereidt momenteel het werken met een lagere indexering in de toekomst voor. 

 
Wvggz 
Op grond van de monitoring en evaluatie zal de begroting 2021 opnieuw 
bekeken worden. De opdracht is om vanaf 2021 binnen het landelijk 
beschikbare budget te blijven.  

 
RVP 
De gemeente gaat er vanuit dat in de meicirculaire 2020 tijdig wordt 
aangekondigd dat gemeenten extra middelen krijgen voor 2021, zodat de GGD  
de extra vaccinaties op kan nemen in de begroting. Het RVP (incl. de 
aanpassingen) is verwerkt in paragraaf 6.3.1. van de begroting.  

 
JGZ 
De problemen binnen het Jeugddomein worden onderkend. Op zich leidt dit 
gegeven niet tot risico’s voor de GGD. 
 
Ondersteuning gemeenten bij de Omgevingswet 

De gemeente ziet in de begroting graag de toelichting hoe de GGD het integraal 

adviseren vormgeeft en hoe dit zich verhoudt met de reguliere taak van de 
GGD. Zie paragraaf 3.2.2.1 en paragraaf 3.4.2. van de begroting. 
 
Veilig Thuis 
Niet alleen het kostprijsonderzoek is leidend voor de begrotingswijziging 2020 
e.v. Gemeente heeft gevraagd om tot een voorstel te komen met meerdere 
scenario’s, waarin gestuurd wordt op kostenbeheersing. Zie paragraaf 5.1.2 van 

de begroting. 
 
Toezicht kinderopvang 
In de Kaderbrief wordt aangegeven dat de GGD het Toezicht niet conform de 
landelijke richtlijnen kan organiseren. De gemeente vraagt voor deze 
constatering een onderbouwing. Welke risico’s doen zich voor? De eerder 

gevraagde argumentatie voor het integraal tarief ontbreekt immers nog steeds. 
In de begroting 2021 is het oude tarief van 2020 (plus indexering), maar 
exclusief additionele ophoging, opgenomen. De nieuwe richtlijnen zijn ingegaan 

voor Toezicht nieuwe stijl en voor een effectieve toezichts- en handhavings-
keten. In de loop van 2020 zal de GGD het AB informeren over evt. knelpunten. 
 

Druten 
 
 
 
 
 
 

Financiële kaders 
Verzoek om een taakstelling op de uniforme taken te realiseren van 1% in 
2021, 2% in 2022 en 3% in 2023. In de begroting is een besparing opgenomen 
van bijna 2% van het uniform deel.  
 
De hoogte van de algemene reserve (daling onder de €400.000 in 2020) wordt 
niet gezien als risico. 
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Wvggz 
Wvggz is een facultatieve taak voor de GGD; derhalve geen begrotings-

wijziging. Verzoek om de aantallen goed te monitoren. Wvggz is verwerkt in de 
begroting bij de facultatieve taken (paragraaf 3.4.3). 
 
Ondersteuning gemeenten bij de Omgevingswet 
In de begroting 2021 toelichten wat de GGD hieraan doet binnen de uniforme 
(reguliere) taken dan wel via het facultatieve deel. Zie paragraaf 3.2.2.1 en 

paragraaf 3.4.2. van de begroting.  
 
JGZ 
Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn geen probleem van de JGZ. 
 
Veilig Thuis 
Zie de reactie op de begrotingswijziging 2019 VT.  

 

Toezicht kinderopvang 
Vanwege de afwijzing door AB van het gevraagde tarief kan de GGD het 
toezicht niet conform landelijke richtlijnen uitvoeren. Het voorstel 
tariefsverhoging toezicht kinderopvang is onvoldoende beargumenteerd en 
vereist nadere onderbouwing. Het is nu niet duidelijk hoe het voorgestelde 
tarief is opgebouwd en waardoor het komt dat het huidige tarief ontoereikend 

is. In de begroting 2021 is het oude tarief van 2020 (plus indexering), maar 
exclusief additionele ophoging, opgenomen. De nieuwe richtlijnen zijn ingegaan 
voor Toezicht nieuwe stijl en voor een effectieve toezichts- en handhavings-
keten. In de loop van 2020 zal de GGD het AB informeren over evt. knelpunten. 
 
Opbouw begroting 

Gemeente verzoekt begroting op te bouwen in 3 onderdelen: a) wettelijke 
GGD-taken, wettelijke taken van gemeenten die belegd zijn bij de GGD en 
facultatieve taken. Deze indeling is gehanteerd in de begroting 2021. 
 
Proces Kaderbrief 

Gemeente verzoekt bij aanbieding van begroting aan te geven op welke wijze 
de zienswijze is verwerkt. 

 

Heumen 
 
 
 
 

Financiële kaders 
Verzoek om een taakstelling op de uniforme taken te realiseren van 1% in 
2021, 2% in 2022 en 3% in 2023. In de begroting is een besparing opgenomen 
van bijna 2% van het uniform deel. 
 

Algemeen 
Verzoek om bij de begroting een heldere beschrijving te leveren wat onder de 
basisdienstverlening valt (uniforme taken) en onder facultatieve taken wordt 
verstaan. Zie de inleiding van de begroting (paragraaf 1.3). 
 
Verwacht wordt dat de GGD de gemeente actief informeert in geval van nieuwe 

ontwikkelingen in dienstverlening en afwijkende financiële gevolgen daarvan. 
Bv. bij de Wvggz, VT, forensische geneeskunde, het RVP, huisvesting GGD etc. 
 

Verwacht wordt dat de GGD onduidelijkheden/vraagpunten z.s.m. wegneemt 
door adequate toelichting aan gemeenten, bv. rond tarieven toezicht 
kinderopvang, maar ook rond JGZ.    
 

Veilig Thuis 
GGD dient ervoor zorg te dragen dat de spoedeisende zorg te allen tijde door 
Veilig Thuis zonder wachttijden geborgd wordt.  
 
GGD wordt verzocht om adequate maatregelen te treffen om aan de wettelijke 
termijnen voor dienstverlening te voldoen.   
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Maasdriel 
 

 
 
 
 
 
 

 

Financiële kaders 
Van een financiële uitzetting in relatie tot de uitwerking van de meerjaren-

strategie kan geen sprake zijn. Van een uitzetting is geen sprake; in de 
begroting is een besparing opgenomen van bijna 2% van het uniform deel. 
Loon- en prijscompensatie zijn conform gemaakte afspraken in het AB. Deze 
zijn verwerkt in de begroting.  
 
Vooralsnog ziet de gemeente geen redenen om nu al aan te nemen dat een 

lage algemene reserve een onredelijk groot risico vormt. 
 
RVP 
Gemeente verzoekt om aanpassingen van het RVP te verwerken in de begroting 
2021. Indien de extra financiering (t.b.v. uitbreiding RVP) via gemeentefonds  
niet tijdig via de meicirculaire geregeld wordt en de GGD de extra vaccinaties 
wel opneemt in de GGD-begroting, zal de GGD hiervoor een begrotingswijziging 

moeten opstellen. Het RVP (incl. de aanpassingen) is verwerkt in paragraaf 

6.3.1. van de begroting.  
  
Gemeente vraagt aan GGD om in gesprek te gaan met Santé Partners om tot 
een gezamenlijk voorstel te komen voor verdeling van de Rijksmiddelen voor 
het RVP. De GGD heeft hierover overlegd met Santé; beide menen dat de 
gemeente de regisseur is die regie voert over de verdeling van de 

Rijksmiddelen, waarbij aangeven is dat het geheel van de Rijksmiddelen 
bestemd moet worden voor het RVP.  
  
JGZ 
Het risico van wachtlijsten bij andere ketenpartners is geen GGD-risico. 
 

Ondersteuning gemeenten bij de Omgevingswet 
In de begroting 2021 toelichten wat de GGD hieraan doet binnen de uniforme 
(reguliere) taken dan wel via het facultatieve deel. Toelichting en 
taakafbakening is gewenst. Daarnaast wil gemeente ook in de begroting zien 
welke capaciteitsomvang de Omgevingswet van de GGD vraagt. De Kaderbrief 

roept de nodige vragen op: 
- Wat wordt bedoeld met integraal advies? 

- Mogen we als gemeente er van uit gaan dat binnen de GGD voldoende 
expertise is opgebouwd in aanloop naar deze wet? 

- Moet de GGD een actieve rol spelen innemen richting provincie en 
andere partijen? 

De keuze van rolopvatting heeft consequenties voor de formatie en vormt 
daarmee een kostenpost op de GGD-begroting. 
Zie paragraaf 3.2.2.1 en paragraaf 3.4.2. van de begroting.  

 
Veilig Thuis 
Het is voorbarig om te veronderstellen dat de uitkomsten van het 
kostprijsonderzoek zonder meer worden overgenomen. VT GZ is de eerste 
organisatie waar Q-Consult een dergelijk onderzoek uitvoert; derhalve rijst de 
vraag wat hiervoor het referentiekader is om een goede kostenvergelijking te 

maken. Zie paragraaf 5.1.2 van de begroting. 
 

Toezicht kinderopvang 
De GGD stelt dat het tarief een integraal tarief is (onderwijs, personeel, 
controle etc. is hierin opgenomen), maar nog steeds is onduidelijk hoe het 
(voorgestelde) tarief van de GGD is opgebouwd. In de begroting 2021 is het 
oude tarief van 2020 (plus indexering), maar exclusief additionele ophoging, 

opgenomen. De nieuwe richtlijnen zijn ingegaan voor Toezicht nieuwe stijl en 
voor een effectieve toezichts- en handhavingsketen. In de loop van 2020 zal de 
GGD het AB informeren over evt. knelpunten. 
 
 



Opmerkingen gemeenten n.a.v. Kaderbrief 2021 van GGD Gelderland-
Zuid en in rood de reactie op welke manier de opmerking is verwerkt in 

de concept Programmabegroting GGD 2021  
Versie 30 maart 2020 

 

6 
 

Neder-
Betuwe 

Financiële kaders 
Gemeente vindt het wenselijk dat de GGD de systematiek rondom de reserve-

vorming nader tegen het licht houdt. 
 
Forensische geneeskunde 
Gemeente verzoekt om, indien de verbetering van de afd. forensische 
geneeskunde tot financiële consequenties leidt, dit mee te nemen in de 
begroting 2021. 

 
RVP 
Gemeente verzoekt om aanpassingen van het RVP te verwerken in de begroting 
2021. Indien de extra financiering (t.b.v. uitbreiding RVP) via gemeentefonds  
niet tijdig via de meicirculaire geregeld wordt en de GGD de extra vaccinaties 
wel opneemt in de GGD-begroting, zal de GGD hiervoor een begrotingswijziging 
moeten opstellen. Het RVP (incl. de aanpassingen) is verwerkt in paragraaf 

6.3.1. van de begroting.  

 
JGZ 
Gemeente benadrukt het belang van ketensamenwerking in de ontwikkelingen 
omtrent de JGZ. 
 
Veilig Thuis 

Gemeente verwacht realistische begroting VT voor 2021, zodat een 
begrotingswijziging in 2021 uit kan blijven.  
 
Toezicht kinderopvang 
Duidelijke argumentatie ontbreekt waarom de GGD het onderdeel toezicht 
kinderopvang als een financieel risico ziet. Gemeente verwacht een interne 

efficiencyslag om aan de wettelijke kaders te voldoen. In de begroting 2021 is 
het oude tarief van 2020 (plus indexering), maar exclusief additionele 
ophoging, opgenomen. De nieuwe richtlijnen zijn ingegaan voor Toezicht 
nieuwe stijl en voor een effectieve toezichts- en handhavingsketen. In de loop 
van 2020 zal de GGD het AB informeren over evt. knelpunten. 

 

Nijmegen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Financiële kaders 
De regiogemeenten Rijk van Nijmegen hebben afgesproken om na indexering 
van de bijdrage aan de GR-en een structurele korting toe te passen van 1% in 
2021, 2% in 2022 en 3% in 2023. Verzoek om de eerste tranche te verwerken 
in begroting 2021. In de begroting is een besparing opgenomen van bijna 2% 
van het uniform deel. 
 

Gemeente gaat ervanuit dat GGD, als de algemene reserve op een 
onaanvaardbaar niveau komt, bij jaarrekening een verzoek zal neerleggen tot 
aanvulling. 
 
Forensische geneeskunde 
Gemeente verwacht dat GGD het AB informeert over verbetermaatregelen die 

het Rijk gaat treffen voor de organisatie van de forensische geneeskunde c.q. 
lijkschouw en de consequenties die dat heeft voor de GGD. 
 

Wvggz 
Het uitgangspunt van de gemeente is dat de GGD deze taak vanaf 2021 
uitvoert binnen het budget dat gemeenten hiervoor ontvangen van het Rijk. 
Gemeente geeft suggestie om de Wvggz-taak via een subsidieaanvraag door de 

deelnemende gemeenten te laten financieren. Wvggz is verwerkt in de 
begroting bij de facultatieve taken (paragraaf 3.4.3). 
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 RVP 
Uitgangspunt van gemeente is dat de GGD haar taken uitvoert binnen het 

budget dat gemeenten hiervoor ontvangen van het Rijk. Het RVP (incl. de 
aanpassingen) is verwerkt in paragraaf 6.3.1. van de begroting.  
 
JGZ 
Gemeente doet appel op de GGD om te participeren in de doorontwikkeling van 
de brede basisteams Jeugd.  

 
Ondersteuning gemeenten bij de Omgevingswet 
In de begroting 2021 toelichten wat de GGD hieraan doet binnen de uniforme 
(reguliere) taken dan wel via het facultatieve deel. Zie paragraaf 3.2.2.1 en 
paragraaf 3.4.2. van de begroting.  
 
Veilig Thuis 

Gemeente wil in de toekomst goed geïnformeerd blijven over de dienstverlening 

van VT middels rapportages.  
Gemeente verzoekt, voor de begroting 2021 VT, een voorstel te doen met 
minimaal twee scenario’s voor VT welke inzicht geven in: 

- Normen voor de inzet van de verschillende diensten; 
- Normen voor het aantal uren per dienst; 
- Doelstellingen voor het halen van de wettelijke termijnen; 

- Inzicht in de consequenties van de keuze voor een bepaald scenario.  
Zie paragraaf 5.1.2 van de begroting. 
 
Toezicht kinderopvang 
Gemeente is van mening dat GGD het gevraagde integrale tarief onvoldoende 
heeft onderbouwd. Ook het geschetste risico van de GGD op dit punt vindt de 

gemeente onvoldoende onderbouwd. In de begroting 2021 is het oude tarief 
van 2020 (plus indexering), maar exclusief additionele ophoging, opgenomen. 
De nieuwe richtlijnen zijn ingegaan voor Toezicht nieuwe stijl en voor een 
effectieve toezichts- en handhavingsketen. In de loop van 2020 zal de GGD het 
AB informeren over evt. knelpunten. 

 

Tiel 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Financiële kaders 
Akkoord met de loon- en prijsindexatie. Is verwerkt in de begroting. 
 
Algemeen 
Gemeente ontvangt graag voorstel m.b.t. de uit te voeren wettelijke taken en 
onderbouwing voor wat betreft de niet wettelijke taken. Onzeker is of primair 
de focus wel ligt op die wettelijke taken. De indeling in uniforme en facultatieve 

taken is in de begroting verwerkt (zie paragraaf 1.3 en hoofdstuk 3). 
 
Krapte arbeidsmarkt 
Gemeente vindt ‘krapte op de arbeidsmarkt’ een oneigenlijk argument om aan 
te voeren dat dit kostenverhogend werkt; gemeente geeft aan dat zij dit niet 
zien als extra risico (dat uniek is voor de GGD). De risico’s, waaronder 

bovengenoemde, zijn geformuleerd in paragraaf 4.1 van de begroting.  
 
JGZ 

Gemeente ziet graag keuzevoorstellen in de begroting hoe de GGD de rol van 
JGZ ziet in de keten. 
 
Veilig Thuis 

Gemeente ziet graag andere oplossingsrichtingen dan begrotingswijzigingen. 
 
Nieuwbouw 
Gemeente ziet de financiële risico’s eerder af- dan toenemen; er zullen 
momenteel genoeg aannemers te vinden zijn.  
 



Opmerkingen gemeenten n.a.v. Kaderbrief 2021 van GGD Gelderland-
Zuid en in rood de reactie op welke manier de opmerking is verwerkt in 

de concept Programmabegroting GGD 2021  
Versie 30 maart 2020 

 

8 
 

Toezicht kinderopvang 
Gemeente ziet graag in de begroting 2021 keuzevoorstellen hoe de GGD het 

toezicht gaat uitvoeren, zodat het (wel) voldoet aan de landelijke 
uitgangspunten. In de begroting 2021 is het oude tarief van 2020 (plus 
indexering), maar exclusief additionele ophoging, opgenomen. De nieuwe 
richtlijnen zijn ingegaan voor Toezicht nieuwe stijl en voor een effectieve 
toezichts- en handhavingsketen. In de loop van 2020 zal de GGD het AB 
informeren over evt. knelpunten. 

 

West Betuwe 
 

Financiële kaders 
Gemeente wordt geconfronteerd met tekorten op het sociaal domein; derhalve 
zal gemeente kritisch zijn bij voorgestelde verhogingen van budgetten bij alle 
GR-en. Van een uitzetting is geen sprake; in de begroting is een besparing 
opgenomen van bijna 2% van het uniform deel. 

 
Wvggz 

Gemeente verzoekt te wachten met een voorstel voor opnemen in begroting 
2021, tot evaluatie is afgerond. Wvggz is verwerkt in de begroting bij de 
facultatieve taken (paragraaf 3.4.3). 
 
RVP 

Gemeente vraagt aan GGD om in gesprek te gaan met Santé Partners om tot 
een gezamenlijk voorstel te komen voor verdeling van de Rijksmiddelen voor 
het RVP. De GGD heeft hierover overlegd met Santé; beide menen dat de 
gemeente de regisseur is die regie voert over de verdeling van de 
Rijksmiddelen, waarbij aangeven is dat het geheel van de Rijksmiddelen 
bestemd moet worden voor het RVP.  

 
JGZ 
Het risico van wachtlijsten bij andere ketenpartners is geen GGD-risico. 
 
Ondersteuning gemeenten bij de Omgevingswet 
In de begroting 2021 toelichten wat de GGD hieraan doet binnen de uniforme 

(reguliere) taken dan wel via het facultatieve deel. Toelichting en 

taakafbakening is gewenst. Daarnaast wil gemeente ook in de begroting zien 
welke capaciteitsomvang de Omgevingswet van de GGD vraagt. De Kaderbrief 
roept de nodige vragen op: 

- Wat wordt bedoeld met integraal advies? 
- Mogen we als gemeente er van uit gaan dat binnen de GGD voldoende 

expertise is opgebouwd in aanloop naar deze wet? 
- Moet de GGD een actieve rol spelen innemen richting provincie en 

andere partijen? 
De keuze van rolopvatting heeft consequenties voor de formatie en vormt 
daarmee een kostenpost op de GGD-begroting. Zie paragraaf 3.2.2.1 en 
paragraaf 3.4.2. van de begroting.  
 
Veilig Thuis 

De uitkomsten van het kostprijsonderzoek worden afgewacht. Zie paragraaf 
5.1.2 van de begroting. 
 

Toezicht kinderopvang 
De GGD stelt dat het tarief een integraal tarief is (onderwijs, personeel, 
controle etc. is hierin opgenomen), maar nog steeds is onduidelijk hoe het 
(voorgestelde) tarief van de GGD is opgebouwd.  In de begroting 2021 is het 

oude tarief van 2020 (plus indexering), maar exclusief additionele ophoging, 
opgenomen. De nieuwe richtlijnen zijn ingegaan voor Toezicht nieuwe stijl en 
voor een effectieve toezichts- en handhavingsketen. In de loop van 2020 zal de 
GGD het AB informeren over evt. knelpunten. 
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West Maas 
en Waal  

 
 
 

Financiële kaders 
Lage algemene reserve vormt geen onredelijk risico. 

 
RVP 
Gemeente verzoekt het RVP op te nemen in de begroting 2021, indien het RVP 
tijdig door het Rijk is aangepast. Het RVP (incl. de aanpassingen) is verwerkt in 
paragraaf 6.3.1. van de begroting.  
 

JGZ 
Het risico van wachtlijsten bij aanbieders is geen GGD-risico. 
 
Ondersteuning gemeenten bij de Omgevingswet 
Gemeente wenst toelichting wat de GGD i.h.k.v. de Omgevingswet als uniforme 
(reguliere) taak beschouwt en bijbehorende capaciteit. Zie paragraaf 3.2.2.1 en 
paragraaf 3.4.2. van de begroting.  

 

Veilig Thuis 
De uitkomsten van het kostprijsonderzoek (Q-Consult) is niet het enige 
leidende voor de begroting 2021. Zie paragraaf 5.1.2 van de begroting. 
 
Toezicht kinderopvang 
Gemeente vindt het onduidelijk waarom toezicht kinderopvang als een risico 

moet worden beschouwd. In de begroting 2021 is het oude tarief van 2020 
(plus indexering), maar exclusief additionele ophoging, opgenomen. De nieuwe 
richtlijnen zijn ingegaan voor Toezicht nieuwe stijl en voor een effectieve 
toezichts- en handhavingsketen. In de loop van 2020 zal de GGD het AB 
informeren over evt. knelpunten. 
 

Wijchen 
 

Financiële kaders 
Verzoek om een taakstelling op de uniforme taken te realiseren van 1% in 
2021, 2% in 2022 en 3% in 2023. In de begroting is een besparing opgenomen 
van bijna 2% van het uniform deel. 
 

De hoogte van de algemene reserve (daling onder de €400.000 in 2020) wordt 

niet gezien als risico. 
 
Wvggz 
Wvggz is een facultatieve taak voor de GGD; derhalve geen begrotings-
wijziging. Verzoek om de aantallen goed te monitoren. Wvggz is verwerkt in de 
begroting bij de facultatieve taken (paragraaf 3.4.3). 
 

Ondersteuning gemeenten bij de Omgevingswet 
In de begroting 2021 toelichten wat de GGD hieraan doet binnen de uniforme 
(reguliere) taken dan wel via het facultatieve deel. Zie paragraaf 3.2.2.1 en 
paragraaf 3.4.2. van de begroting. 
 
JGZ 

Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn geen probleem van de JGZ. 
 
Veilig Thuis 

Zie de reactie op de begrotingswijziging 2019 VT. Zie paragraaf 5.1.2 van de 
begroting. 
 
Opbouw begroting 

Gemeente verzoekt begroting op te bouwen in 3 onderdelen: a) wettelijke 
GGD-taken, wettelijke taken van gemeenten die belegd zijn bij de GGD en 
facultatieve taken. De indeling in uniforme en facultatieve taken is in de 
begroting verwerkt (zie paragraaf 1.3 en hoofdstuk 3). 
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Toezicht kinderopvang 
Vanwege de afwijzing door AB van het gevraagde tarief kan de GGD het 

toezicht niet conform landelijke richtlijnen uitvoeren. Het voorstel tariefs-
verhoging toezicht kinderopvang is onvoldoende beargumenteerd en vereist 
nadere onderbouwing. Het is nu niet duidelijk hoe het voorgestelde tarief is 
opgebouwd en waardoor het komt dat het huidige tarief ontoereikend is. In de 
begroting 2021 is het oude tarief van 2020 (plus indexering), maar exclusief 
additionele ophoging, opgenomen. De nieuwe richtlijnen zijn ingegaan voor 

Toezicht nieuwe stijl en voor een effectieve toezichts- en handhavingsketen. In 
de loop van 2020 zal de GGD het AB informeren over evt. knelpunten. 
 
Proces Kaderbrief 
Gemeente verzoekt bij aanbieding van begroting aan te geven op welke wijze 
de zienswijze is verwerkt. 
 

 

Zaltbommel 
 
 
 

Financiële kaders 
Gemeente roept GGD op om een intern traject te starten om te onderzoeken op 
welke manier kostenbeheersing gerealiseerd kan worden voor de GGD als 
geheel. In de begroting is een besparing opgenomen van bijna 2% van het 
uniform deel. 

 
Vooralsnog ziet de gemeente geen redenen om nu al aan te nemen dat een 
lage algemene reserve een onredelijk groot risico vormt. 
 
RVP 
Gemeente verzoekt om aanpassingen van het RVP te verwerken in de begroting 

2021. Indien de extra financiering (t.b.v. uitbreiding RVP) via gemeentefonds  
niet tijdig via de meicirculaire geregeld wordt en de GGD de extra vaccinaties 
wel opneemt in de GGD-begroting, zal de GGD hiervoor een begrotingswijziging 
moeten opstellen. Het RVP (incl. de aanpassingen) is verwerkt in paragraaf 
6.3.1. van de begroting.  
 

Gemeente vraagt aan GGD om in gesprek te gaan met Santé Partners om tot 

een gezamenlijk voorstel te komen voor verdeling van de Rijksmiddelen voor 
het RVP. De GGD heeft hierover overlegd met Santé; beide menen dat de 
gemeente de regisseur is die regie voert over de verdeling van de 
Rijksmiddelen, waarbij aangeven is dat het geheel van de Rijksmiddelen 
bestemd moet worden voor het RVP.  
 
JGZ 

Het risico van wachtlijsten bij andere ketenpartners is geen GGD-risico. 
 
Ondersteuning gemeenten bij de Omgevingswet 
In de begroting 2021 toelichten wat de GGD hieraan doet binnen de uniforme 
(reguliere) taken dan wel via het facultatieve deel. Toelichting en 
taakafbakening is gewenst. Daarnaast wil gemeente ook in de begroting zien 

welke capaciteitsomvang de Omgevingswet van de GGD vraagt. De Kaderbrief 
roept de nodige vragen op: 

- Wat wordt bedoeld met integraal advies? 

- Mogen we als gemeente er van uit gaan dat binnen de GGD voldoende 
expertise is opgebouwd in aanloop naar deze wet? 

- Moet de GGD een actieve rol spelen innemen richting provincie en 
andere partijen? 

De keuze van rolopvatting heeft consequenties voor de formatie en vormt 
daarmee een kostenpost op de GGD-begroting. 
Zie paragraaf 3.2.2.1 en paragraaf 3.4.2. van de begroting.  
 
 
 



Opmerkingen gemeenten n.a.v. Kaderbrief 2021 van GGD Gelderland-
Zuid en in rood de reactie op welke manier de opmerking is verwerkt in 

de concept Programmabegroting GGD 2021  
Versie 30 maart 2020 

 

11 
 

 

Veilig Thuis 
Het is voorbarig om te veronderstellen dat de uitkomsten van het 

kostprijsonderzoek zonder meer worden overgenomen. VT GZ is de eerste 
organisatie waar Q-Consult een dergelijk onderzoek uitvoert; derhalve rijst de 
vraag wat hiervoor het referentiekader is om een goede kostenvergelijking te 
maken. Zie paragraaf 5.1.2 van de begroting. 
 
N.a.v. de begrotingswijziging 2019 VT gaat de gemeente onderzoeken of 

overstap naar een andere Veilig Thuis-regio gunstiger is. 
 
Toezicht kinderopvang 
De GGD stelt dat het tarief een integraal tarief is (onderwijs, personeel, 
controle etc. is hierin opgenomen), maar nog steeds is onduidelijk hoe het 
(voorgestelde) tarief van de GGD is opgebouwd. In de begroting 2021 is het 
oude tarief van 2020 (plus indexering), maar exclusief additionele ophoging, 

opgenomen. De nieuwe richtlijnen zijn ingegaan voor Toezicht nieuwe stijl en 

voor een effectieve toezichts- en handhavingsketen. In de loop van 2020 zal de 
GGD het AB informeren over evt. knelpunten. 
 
 


