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Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis en concept
programmabegroting 2021 GGD Gelderland Zuid
Geacht bestuur,

In uw brief van 31 maart 2020 met kenmerk GGD/DIR/2264/2020/MP,
vraagt u ons een zienswijze op de begrotingswijziging 2020 en conceptbegroting GGD 2021. Op 18
juni 2020 heeft onze raad kennis genomen van uw jaarstukken. Op basis daarvan hebben wij de
volgende zienswijze geformuleerd:
Wij kunnen nog niet instemmen met de begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021, om
de volgende redenen:







De GGD heeft onder andere het tijdschrijfonderzoek Q-consult als uitgangspunt voor de
begroting(swijziging) genomen. In de Zienswijze Kaderbrief 2021 hebben wij de GGD
meegegeven dat het te vroeg is om de uitkomsten van het Q- consult over te nemen voor de
begroting.
Wij willen een toelichting op de uitkomsten van het rapport tijdschrijven, zodat wij de cijfers
kunnen duiden en duidelijk krijgen hoe de financiële vertaalslag tot stand is gekomen.
Ook willen wij inzichtelijk krijgen waarom de GGD een extra groei (10% in 2020 en 10% in
2021) ten aanzien van het aantal meldingen en adviezen verwacht, zodat wij een inschatting
kunnen maken of de verwachte groei reëel is.
Als laatste willen wij voorstellen de dienst 'Zicht op Veiligheid al vanaf 2020 onder de
facultatieve bijdrage te laten vallen.

In de concept programmabegroting 2021 vraagt de GGD de gemeente West Betuwe om een forse
verhoging van € 166.811.
In de Zienswijze Kaderbrief 2021 hebben wij u meegegeven zeer terughoudend te zijn in de vraag naar
extra financiële middelen, wij vragen u daarom het volgende:
 Bij de specificatie op bladzijde 101 van de programmabegroting een onderbouwing per
onderdeel aan te leveren van stijging van kosten.
Gelet op het bovenstaande gaat onze gemeenteraad niet akkoord met de door u voorgestelde
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begrotingswijziging 2020 en conceptbegroting 2021.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,

de burgemeester,

Karen Coesmans

Servaas Stoop

