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Onderwerp Definitieve reactie zienswijze kaderbrief 2021 
 
 
Geacht bestuur, 
 

BEZOEKADRES Kuipershof 2 - 4191 KH Geldermalsen   POSTADRES Postbus 112 - 4190 CC Geldermalsen 
T (0345) 72 88 00 - gemeente@westbetuwe.nl - www.westbetuwe.nl 

 
ln uw brief van 13 november 2019, met kenmerk GGD/DIR/19/2209/MP, vraagt u ons een zienswijze 
op de kaderbrief 2021 te geven. U vraagt ons om voor 15 januari 2020 een reactie te geven. U heeft de 
voorlopige (concept) reactie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West 
Betuwe ontvangen. De gemeenteraad heeft de zienswijze op 28 januari 2020 besproken. 0p basis uw 
kaderbrief hebben wij de volgende zienswijze geformuleerd. 
 
Meerjarenstrategie 
Als gemeente worden wij geconfronteerd met tekorten op het sociale domein. Dit betekent dat wij zeer 
terughoudend zijn met het verder toestaan van vraag naar extra financiële middelen. Wij staan immers 
voor de taak om voor een gezonde financiële huishouding zorg te dragen. Wij zullen dan ook kritisch 
zijn bij voorgestelde verhogingen van budgetten bij alle gemeenschappelijke regelingen, waar wij als 
gemeente deel van uitmaken.  
 
Forensische geneeskunde 
Voor kennisgeving aangenomen.  
 
WvGGZ 
In het gecombineerde AB Zorg en Veiligheid van 3 oktober 2019 is besloten om de uitvoering van de 
WvGGZ als maatwerk te financieren. En om na een jaar de uitvoering te evalueren. In de kaderbrief 
staat dat de financiering van de WvGGZ in de begroting 2021 wordt opgenomen. Deze begroting wordt 
eind 2020 vastgesteld. Wij vragen u om met een voorstel voor opnemen in de begroting te wachten tot 
de evaluatie is afgerond.  
 
Uitbreiding vaccinatieprogramma 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat in de meicirculaire 2020 tijdig wordt aangekondigd dat gemeenten 
extra middelen ontvangen, zodat de GGD en Santé Partners de extra vaccinatietaken inderdaad op kan 
nemen in haar begroting.  
Santé Partners (0 – 4 jaar) en de GGD (4 – 19 jaar) zijn voor onze gemeente belast met de uitvoering 
van de jeugdgezondheidszorg. Daarmee voeren zij beide vaccinaties uit. Wij wensen vooraf van beide  
organisaties duidelijkheid te hebben dat de extra rijksmiddelen op de juiste wijze over beide 
organisaties worden verdeeld. Wij vragen u hierover met Santé Partners in gesprek te gaan om tot een 
gezamenlijk voorstel te komen.  
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Omgevingswet 
Wij vragen u in de begroting toe te lichten wat u binnen de Omgevingswet als reguliere taak voor de 
GGD beschouwt. Een toelichting en taakafbakening is gewenst. De kaderbrief geeft daaromtrent geen 
duidelijkheid. Daarnaast vragen wij u in de begroting terug te laten komen welke capaciteitsomvang de 
Omgevingswet van de GGD vraagt. 
De kaderbrief roept bij ons de nodige vragen op.  

 Wat wordt bedoeld met een integraal advies voor de Omgevingswet?  

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

 Moet de GGD een actieve rol innemen richting de provincie en andere partijen?  
De keuze van rolopvatting heeft consequenties voor de formatie en vormt daarmee een kostenpost op 
de GGD-begroting. Bij de zienswijze over de begroting 2021 zullen wij met een definitief standpunt 
komen, maar wij verwijzen in dit kader ook naar onze opmerkingen onder het punt meerjarenstrategie.  
 
Loon en prijscompensatie 
Ter kennisname. Is conform de afspraken van december 2017 waarin het AB heeft ingestemd met de 
indexeringsmethodiek, hoewel de loon- en prijsindexatie hoog is.  
 
Reserve onder € 400.000,- 
Gemeenten binnen de GGD Gelderland Zuid moeten ervoor zorgdragen dat de uitvoeringsorganisatie 
GGD de haar opgedragen taken kan uitvoeren en haar financiële verplichtingen kan nakomen. Pas bij 
de jaarrekening 2019 wordt de omvang van de algemene reserve duidelijk. 
 
Arbeidsmarkt 
Ter kennisgeving aangenomen.  
 
JGZ 
Het risico van wachtlijsten bij andere ketenpartners is géén GGD-risico. Wij zullen met de andere 
ketenpartners het gesprek aangaan of er wachtlijsten zijn en welke maatregelen genomen moeten 
worden om dit te voorkomen. 
 
Veilig Thuis 
Wij wachten de uitkomsten van het kostprijsonderzoek af. Het is nog te vroeg om te stellen dat de 
uitkomsten van het onderzoek zonder meer worden overgenomen.  
 
Pensioenpremies 
Ter kennisgeving aangenomen.  
 
Nieuwbouw Nijmegen 
Ter kennisgeving aangenomen. 
 
Toezicht Kinderopvang 
In de kaderbrief wordt aangegeven dat u het toezicht niet conform de landelijke uitgangspunten kan 
organiseren, aangezien het Algemeen Bestuur niet akkoord is gegaan met de gevraagde 
tariefsverhoging voor het toezicht kinderopvang. 
De VNG en GHOR hebben voorjaar 2019 geen advies uitgebracht over het tarief voor de kinderopvang. 
Wel hebben zij een factsheet over de rekenregels uitgebracht, die het Rijk hanteerde over de extra 
storting in het gemeentefonds. 
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De GGD stelt dat het tarief een integraal tarief is (onderwijs, personeel, controle etc. is hierin 
opgenomen), maar nog steeds is onduidelijk hoe het tarief van de GGD zelf is opgebouwd voor 
handhaving kinderopvang.  

 
 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en de griffier van de gemeente West Betuwe, 

 

De griffier de burgemeester, 

  

Koen Steenbergen Servaas Stoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


