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Op 24 juni 2021 heeft onze gemeenteraad de jaarstukken 2020, de begrotingswijziging 2021 en de begroting 

2022 van de GGD Gelderland Zuid besproken. Wij hebben besloten voor de jaarstukken 2020 en de begroting 

2022 een zienswijze in te dienen.   

 

Zienswijze Jaarrekening 

De GGD sluit het jaar af met een positief resultaat van 760.000,- euro.  

U geeft in de brief aan dat de Coronalasten door VWS/RIVM worden gedekt.  

Verder geeft u een verklaring voor de lagere uitgaven in 2020: de voorziening voor niet-actieven (ww-uitkeringen) 

is niet nodig geweest, er zijn lagere afschrijvingskosten en lagere huisvestingskosten en een groot deel van het 

opleidingsbudget en de post onvoorzien zijn niet gebruikt.  

U stelt voor om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Hierdoor stijgt de algemene 

reserve tot 1.547.000,- euro, wat overeenkomt met 85% van de streefwaarde van 1.821.000,- euro.  

 

Zienswijze Begroting 

Over de begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022 hebben wij enkele opmerkingen:  

 We verwachten dat de problemen met Veilig thuis nu opgelost gaan worden en er gestuurd wordt op de 

doorlooptijden en uitstroom bij Veilig thuis, nu u hierin gaat investeren.  

 Dat deze aanpak de gemeenten uit Gelderland-Zuid geen extra investering kost, omdat dit voor 2021 

wordt bekostigd uit de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang gelden (DUVO) van de 

centrumgemeente Nijmegen vinden wij een goede oplossing.  

 Dat het data- en informatiegestuurd werken een investering vraagt begrijpen wij en onderschrijven wij. 

Wel vragen wij u om de gemeenten hier nadrukkelijk bij te betrekken. En om rekening te houden met de 

informatiebehoefte van gemeenten. West Betuwe is bezig een eigen dashboard te maken, waarbij de data 

van de GGD belangrijk zijn om een lokale aanpak uit te kunnen voeren. 

 De investering in informatieveiligheid vinden wij belangrijk om gegevens van inwoners te beschermen, 

daarnaast heeft de GGD te voldoen aan een wettelijke bepaling een CISO aan te stellen.  
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 Bij de lasten stijging van de begroting voor de ondersteuning van gemeenten met adviezen op het gebied 

van de Omgevingswet heeft u gekozen voor het structureel opnemen van een bedrag (voor de gemeente 

West Betuwe 27.379,- euro als ingroei en na monitoring in 2021 en 2022 een waarschijnlijke stijging) in de 

begroting. Wij willen u nadrukkelijk vragen om hiermee de nodige flexibiliteit te betrachten. Op dit 

moment is de taak van de GGD voor de Omgevingswet nog niet duidelijk. Projectleiders van de 

gemeenten uit de regio Rivierenland hebben zich verenigd in een regiegroep. Wij vragen u met klem om 

met deze regiegroep in gesprek te blijven om helder te krijgen wat gemeenten aan de GGD gaan vragen. 

Zodoende is een betere inschatting van het aantal adviezen te maken.  

 

Met in achtneming van de bovenstaande opmerkingen kunnen wij ons vinden in de door u voorgestelde 

jaarstukken 2020, de begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de griffier,                                     de voorzitter, 

 

 

 

Hans van der Graaff    Servaas Stoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


