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Gemeente

Opmerkingen

Berg en Dal

Aanpak corona
Gemeente bedankt de GGD voor alle inzet rondom corona.
Data-gestuurd werken
Van belang hierbij is om dit in goed overleg te doen met gemeenten.
Voorkomen moet worden dat gemeente en GGD dezelfde gegevens verzamelen
en analyseren. Verzoek om bij de gemeenten op te halen aan welke data
behoefte is. Gezien het strategische thema in de meerjarenstrategie heeft het
DB dit thema opgenomen in begroting 2022 (meerkosten € 175.275).
Veilig Thuis (VT)
Kosten VT moeten begroot worden op basis van de werkelijke instroom 2020
plus de verwachte groei. De begroting moet goed onderbouwd worden.
Opgenomen in de begroting 2022 (meerkosten 2021 € 371.827; meerkosten
2022 tov 2021: € 0).
Invoering Omgevingswet
Verzoek om in de begroting toe te lichten wat de GGD voor de Omgevingswet
als haar reguliere taak beschouwt en de daarbij horende capaciteit inzichtelijk
maakt: hoeveel uur is hiervoor beschikbaar binnen het uniforme deel?
Ondersteuning Omgevingswet opgenomen in de begroting 2022 (uniform deel;
meerkosten: € 300.000 ipv de geraamde € 475.000).
Terugdringen Jeugdzorggebruik door inzet GGD
Verzoek om samen met gemeente op te trekken t.a.v. normaliseren en het
versterken van de eigen kracht van de jeugd om zo het hoge jeugdzorggebruik
terug te dringen. Gemeente vindt het prematuur om nu al te praten over
uitbreiding van de JGZ als het plan hiervoor nog opgesteld moet worden.
Verkenner gaat in 2021 de wensen/behoeften van gemeenten en partners
ophalen; niet opgenomen in begroting 2022.
Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
Deze nieuwe taak moet goed gemonitord en geëvalueerd worden; deze
evaluatie is nog niet afgerond als de begroting 2022 moet worden opgesteld.
Derhalve wordt voorgesteld om de uitvoeringskosten Wvggz te financieren als
facultatieve taak voor 2022. Wvggz is in begroting 2022 opgenomen als
facultatieve taak.
Nieuwe wet- en regelgeving
Nieuwe regels voor archief en uitwisseling persoonsgegevens mogen niet leiden
tot meerkosten. Verzocht wordt om dit binnen begroting op te lossen. Als dit
niet mogelijk is, dan graag aangeven welke kosten komen door ‘achterstallig
onderhoud’ en welke door nieuwe wet- en regelgeving; daarnaast ook onderscheid maken tussen incidentele en structurele kosten. Kosten tav archief
worden door de GGD zelf genomen; wettelijke verplichting tav
Informatieveiligheid wel opgenomen in de begroting (meerkosten: € 145.000).
Financiële uitgangspunten 2022
Verzoek om met concrete voorstellen te komen om de bezuiniging van 2% te
realiseren. Besparingen van ruim 2% zijn opgenomen in de begroting.

Beuningen

Aanpak corona
Waardering voor de onvermoeibare inzet van alle medewerkers van de GGD.
Verzoek om de basistaken ook nu goed uit te blijven voeren.
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Meerjarenstrategie 2020 - 2023
Begrip voor de vertraging van de implementatie van de Meerjarenstrategie.
Gemeente gaat er van uit dat vertraging zit op de vier genoemde strategische
thema’s en niet op de leidende principes.
Graag verduidelijking op welke thema’s er vertraging is opgelopen.
Vertraging heeft geen consequenties voor de leidende principes uit
meerjarenstrategie; mbt implementatie strategische thema’s en speerpunten
kan er enige vertraging zijn opgelopen.
Data-gestuurd werken
Verzoek om inzichtelijk te maken op welke manier ‘data-gestuurd werken’
gemeenten kan ondersteunen. Daarbij graag zorgdragen dat gemeenten op een
eenvoudige manier toegang hebben tot data en analyses. Gezien het
strategische thema in de meerjarenstrategie heeft het DB dit thema
opgenomen in begroting 2022 (meerkosten € 175.275).
Veilig Thuis (VT)
De kosten van VT moeten begroot moeten worden op basis van de werkelijke
instroom 2020 plus de verwachte groei. Verzoek om een realistische en
transparante begroting VT op te stellen met gedegen onderbouwing.
Gemeente is benieuwd naar uitkomsten tijdschrijfonderzoek Q-Consult in
meerdere VT-regio’s. Opgenomen in de begroting 2022 (meerkosten 2021
€ 371.827; meerkosten 2022 tov 2021: € 0).
Invoering Omgevingswet
Gemeente wenst duidelijkheid wat GGD bij ondersteuning invoering
Omgevingswet beschouwt als reguliere taak (uniform deel). Toelichting en
taakafbakening zijn gewenst, waarbij evt. meer vanuit het facultatieve deel
door gemeenten kan worden ingekocht i.p.v. dat het tot het reguliere deel
wordt gerekend. Ondersteuning Omgevingswet opgenomen in de begroting
2022 (uniform deel; meerkosten: € 300.000 ipv de geraamde € 475.000).
Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
RVP dient uitgevoerd te worden binnen de vergoeding van het RIVM en de
Rijksmiddelen die gemeenten hiervoor beschikbaar gesteld krijgen. Voor de
uitvoering van de uitbreiding van het RVP en de monitoring daarvan wordt
extra geld gestort in het gemeentefonds; de vaccinaties zelf worden bekostigd
door het RIVM.
Terugdringen Jeugdzorggebruik door inzet GGD
Gemeente vindt het te vroeg om voor te sorteren op de ontwikkeling van een
nieuwe taak door de JGZ/GGD om het jeugdzorggebruik terug te dringen.
Graag eerst een verkenning wat de exacte vraag is van gemeenten, alvorens
iets nieuws te ontwikkelen. Gemeente verwacht dat er verschillen zijn in de
behoeften van individuele gemeenten op dit thema; dit pleit om de behoefte te
verkennen in de context van een facultatieve taak. Verkenner gaat in 2021 de
wensen/behoeften van gemeenten en partners ophalen; niet opgenomen in
begroting 2022.
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
De OGGZ-monitor is onbekend voor gemeente. Graag bezien in relatie tot datagestuurd werken. De relatie tot beide is opgenomen in de begroting.
Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
Deze nieuwe taak moet goed gemonitord en geëvalueerd worden; deze
evaluatie is nog niet afgerond als de begroting 2022 moet worden opgesteld.
Derhalve wordt voorgesteld om de uitvoeringskosten Wvggz te financieren als
facultatieve taak voor 2022. Wvggz is in begroting 2022 opgenomen als
facultatieve taak.
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Nieuwe wet- en regelgeving
Gemeente vindt het van belang dat GGD voldoet aan relevante wet- en
regelgeving. Gemeente ziet graag in begroting terug hoe GGD hieraan denkt te
voldoen. T.a.v. Archiefwet houdt gemeente de GGD aan de toezegging dat plan
van aanpak t.b.v. verbeteringen op dit vlak bekostigd worden binnen begroting.
Kosten tav archief worden door de GGD zelf genomen; wettelijke verplichting
tav Informatieveiligheid wel opgenomen in de begroting (meerkosten:
€ 145.000).
Financiële uitgangspunten 2022
Gemeente houdt vast aan het eerdere besluit over doorgevoerde besparingen.
Besparingen van ruim 2% zijn opgenomen in de begroting.
Risico’s voor 2022
Verzoek om de ontwikkelingen rond de geschetste risico’s goed te monitoren en
gemeente te informeren via de gebruikelijke stukken uit de P&C-cyclus. De
risico’s worden opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting en worden
periodiek aan het DB, AB teruggekoppeld via de Marap’s.
Buren

Aanpak corona
Waardering en dank voor de inzet van de GGD (medewerkers) in de strijd tegen
het coronavirus. Van belang dat de GGD-basistaken zo goed mogelijk worden
uitgevoerd.
Meerjarenstrategie 2020 - 2023
Begrip voor de vertraging van de implementatie van de Meerjarenstrategie.
Voor gemeente gaan de leidende principes voor de strategische thema’s.
Gemeente ontvangt graag een overzicht op welke onderdelen van de
Meerjarenstrategie vertraging is opgelopen en wat daarvan de gevolgen/risico’s
zijn. Vertraging heeft geen consequenties voor de leidende principes uit
meerjarenstrategie; mbt implementatie strategische thema’s en speerpunten
kan er enige vertraging zijn opgelopen.
Data-gestuurd werken
Advies om in 2021 bij de gemeenten op te halen aan welke data behoefte is.
Gezien het strategische thema in de meerjarenstrategie heeft het DB dit thema
opgenomen in begroting 2022 (meerkosten € 175.275).
Veilig Thuis (VT)
Gemeente verwacht dat VT in 2022 voldoet aan de wettelijke termijnen. Winst
is nog te behalen door verbetering van de samenwerking in de Jeugdhulp en
Wmo-ketens. Gemeente is benieuwd naar uitkomsten tijdschrijfonderzoek QConsult in meerdere VT-regio’s. Opgenomen in de begroting 2022 (meerkosten
2021 € 371.827; meerkosten 2022 tov 2021: € 0).
Invoering Omgevingswet
De ontwikkeling dat steeds vaker een beroep gedaan wordt op de GGD
vanwege invoering Omgevingswet kan niet leiden tot een extra uniforme taak.
Gemeenten kunnen facultatief een beroep doen op extra expertise GGD
(meerwerk). Verzoek om ‘vraag-en-antwoord-overzicht’ bij te houden op dit
terrein, zodat gemeenten kunnen leren van elkaar. Ondersteuning
Omgevingswet opgenomen in de begroting 2022 (uniform deel; meerkosten:
€ 300.000 ipv de geraamde € 475.000).
Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Extra c.q. nieuwe taken vanuit RVP dienen uitgevoerd te worden binnen de
vergoeding van het RIVM en de Rijksmiddelen die gemeenten hiervoor
beschikbaar gesteld krijgen. Voor de uitvoering van de uitbreiding van het RVP
en de monitoring daarvan wordt extra geld gestort in het gemeentefonds; de
vaccinaties zelf worden bekostigd door het RIVM.

3

Opmerkingen gemeenten in uitgebrachte zienswijzen n.a.v. Kaderbrief
2022 van GGD Gelderland-Zuid en in rood de reactie op welke manier de
opmerking is verwerkt in de concept Programmabegroting GGD 2022
Versie 31 maart 2021

Terugdringen Jeugdzorggebruik door inzet GGD
Gemeente vindt het prematuur om nu al te stellen dat er bij de JGZ/GGD
uitbreiding van taken nodig is. Verzocht wordt om eerst te verkennen wat de
exacte vraag is van de gemeenten op dit thema, alvorens iets nieuws te
ontwikkelen. Verkenner gaat in 2021 de wensen/behoeften van gemeenten en
partners ophalen; niet opgenomen in begroting 2022.
Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
Deze nieuwe taak moet goed gemonitord en geëvalueerd worden; deze
evaluatie is nog niet afgerond als de begroting 2022 moet worden opgesteld.
Derhalve wordt voorgesteld om de uitvoeringskosten Wvggz te financieren als
facultatieve taak voor 2022. Wvggz is in begroting 2022 opgenomen als
facultatieve taak.
Nieuwe wet- en regelgeving
Nieuwe wet- en regelgeving mag niet leiden tot meerkosten. Verzocht wordt om
deze ontwikkelingen binnen begroting op te lossen. Kosten tav archief worden
door de GGD zelf genomen; wettelijke verplichting tav Informatieveiligheid wel
opgenomen in de begroting (meerkosten: € 145.000).
Financiële uitgangspunten 2022
Gemeente houdt vast aan het eerdere besluit over doorgevoerde besparingen.
De Raad stemde in met een motie, waarin aan alle samenwerkingsverbanden
een taakstellende bezuiniging wordt opgelegd van 2% over de jaren 2022 t/m
2024 en te zorgen dat de consequenties van deze bezuiniging concreet in beeld
worden gebracht. Besparingen van ruim 2% zijn opgenomen in de begroting.
Culemborg

Aanpak corona
Waardering voor de inzet van alle GGD-medewerkers in de bestrijding van het
coronavirus. Gemeente beveelt aan om een gesprek met Minister van VWS aan
te gaan om de lokale implicaties onder de aandacht te brengen van het niet of
beperkt uitvoeren van de taken in het primair proces op lokaal niveau.
Gemeente verzoekt GGD om primair proces zo weinig mogelijk te belasten om
eventuele maatschappelijke risico’s in de komende jaren te minimaliseren.
Meerjarenstrategie 2020 - 2023
Begrip voor de vertraging van de implementatie van de Meerjarenstrategie.
Gemeente gaat er van uit dat de leidende principes geen vertraging oplopen
(dedicated teams en netwerkaanpak). Graag concrete uitwerking van de
prioritering van thema’s. Vertraging heeft geen consequenties voor de leidende
principes uit meerjarenstrategie; mbt implementatie strategische thema’s en
speerpunten kan er enige vertraging zijn opgelopen.
Data-gestuurd werken
Gemeente onderschrijft het belang van data-gestuurd werken en is benieuwd
naar de verdere uitwerking ervan. Gemeente wil in gesprek om het thema goed
op de lokale situatie aan te laten sluiten. Gezien het strategische thema in de
meerjarenstrategie heeft het DB dit thema opgenomen in begroting 2022
(meerkosten € 175.275).
Veilig Thuis (VT)
Gemeente heeft de ambitie om VT voor 2022 voor het gehele jaar te begroten,
zonder een begrotingswijziging. Verzoek om een reële begroting VT op te
stellen met duidelijke en transparante gedegen onderbouwing.
Gemeente maakt zich zorgen om het aantal casussen waar de wettelijke
termijnen niet worden gehaald; verzocht wordt om hierin een verbetering aan
te brengen. Opgenomen in de begroting 2022 (meerkosten 2021 € 371.827;
meerkosten 2022 tov 2021: € 0).
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Invoering Omgevingswet
De rol van de GGD inzake invoering Omgevingswet moet toegelicht worden en
wat de GGD daarin als reguliere taak beschouwt. Toelichting en taakafbakening
is gewenst. Ondersteuning Omgevingswet opgenomen in de begroting 2022
(uniform deel; meerkosten: € 300.000 ipv de geraamde € 475.000).
Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Gemeente gaat ervan uit dat middelen voor de uitbreiding van het RVP
beschikbaar worden gesteld aan de gemeenten. Voor de uitvoering van de
uitbreiding van het RVP en de monitoring daarvan wordt extra geld gestort in
het gemeentefonds; de vaccinaties zelf worden bekostigd door het RIVM.
Terugdringen Jeugdzorggebruik door inzet GGD
Gemeente vindt het te vroeg om nu al te spreken van uitbreiding bij de
JGZ/GGD. Nadere verkenning is wenselijk; welke behoeften liggen er bij
gemeenten om tot een andere rol te komen.
Gemeente wil toelichting hoe het onder druk staan van de JGZ i.v.m. het
bestrijden van het coronavirus zich verhoudt tot de ontwikkeling van nieuwe
taken van de JGZ. Verkenner gaat in 2021 de wensen/behoeften van
gemeenten en partners ophalen; niet opgenomen in begroting 2022.
Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
Monitoring en evaluatie worden verwacht. De opdracht blijft om binnen
beschikbare budgetten te blijven. Wvggz is in begroting 2022 opgenomen als
facultatieve taak.
Nieuwe wet- en regelgeving
Belangrijk dat de GGD voldoet aan relevante wet- en regelgeving. Verzoek om
in de begroting 2022 concreet te maken welke implicaties de nieuwe wet- en
regelgeving met zich meebrengen. Kosten tav archief worden door de GGD zelf
genomen; wettelijke verplichting tav Informatieveiligheid wel opgenomen in de
begroting (meerkosten: € 145.000).
Financiële uitgangspunten 2022
Gemeente houdt vast aan het eerdere besluit over doorgevoerde besparingen.
Besparingen van ruim 2% zijn opgenomen in de begroting.
Risico’s voor 2022
Gemeente kan zich niet vinden in het beeld dat de JGZ ‘gaten aan het dichten
is’ en dat problemen binnen het jeugddomein leiden tot risico’s voor de GGD.
Gemeente ziet graag toelichting welke stappen GGD onderneemt om de
integrale samenwerking met het lokale veld verder te ontwikkelen.
Druten

Meerjarenstrategie 2020 - 2023
Verzoek om keuzes en prioriteiten (n.a.v. vertraging door corona) expliciet te
maken in de begroting 2022. Vertraging heeft geen consequenties voor de
leidende principes uit meerjarenstrategie; mbt implementatie strategische
thema’s en speerpunten kan er enige vertraging zijn opgelopen.
Data-gestuurd werken
Gemeente verzoekt om (t.a.v. de implementatie van de Meerjarenstrategie) in
ieder geval prioriteit te geven aan data-gestuurd werken. Gezien het
strategische thema in de meerjarenstrategie heeft het DB dit thema
opgenomen in begroting 2022 (meerkosten € 175.275).
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Veilig Thuis (VT)
Gemeente heeft voornemen om voortaan voor het gehele jaar de begroting VT
vast te stellen; begrotingswijzigingen zijn dan niet meer nodig. Verzoek om een
reële begroting VT op te stellen op basis van daadwerkelijke instroom, plus de
verwachte groei met goede onderbouwing. Opgenomen in de begroting 2022
(meerkosten 2021 € 371.827; meerkosten 2022 tov 2021: € 0).
Invoering Omgevingswet
Verzoek om extra inzet, voor advisering over gezonde leefomgeving n.a.v.
invoering Omgevingswet, facultatief aan te bieden i.p.v. het uniforme pakket
uit te breiden. Daarnaast wordt verzocht om inzichtelijk te maken welke
dienstverlening de GGD hiervoor levert in het uniforme pakket en wanneer
extra facultatief moet worden ingekocht. Ondersteuning Omgevingswet
opgenomen in de begroting 2022 (uniform deel; meerkosten: € 300.000 ipv de
geraamde € 475.000).
Terugdringen Jeugdzorggebruik door inzet GGD
Vanuit JGZ kan meer preventief gewerkt worden. Verzoek om eerst bij
gemeenten te inventariseren wat de behoeften en mogelijkheden zijn en hoe dit
past in het lokale beleid. Daarnaast vindt de gemeente het te vroeg om te
spreken over uitbreiding van middelen, terwijl er nog een plan ontwikkeld moet
worden. Verkenner gaat in 2021 de wensen/behoeften van gemeenten en
partners ophalen; niet opgenomen in begroting 2022.
Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
In 2021 wordt uitvoering van de Wvggz geëvalueerd. Totdat er een besluit is,
kan de Wvggz nog geen onderdeel uitmaken van de uniforme begroting 2022
en blijft het dus een facultatieve taak. Wvggz is in begroting 2022 opgenomen
als facultatieve taak.
Financiële uitgangspunten 2022
Verzoek om een bezuiniging van 2% te realiseren in 2022. Besparingen van
ruim 2% zijn opgenomen in de begroting.
Heumen

Aanpak corona
Gemeente bedankt de GGD voor de grote inzet voor de bestrijding van het
coronavirus. Verzoek om de reguliere taken zoveel mogelijk te blijven
uitvoeren.
Meerjarenstrategie 2020 - 2023
Begrip voor de vertraging van de implementatie van de Meerjarenstrategie.
Gemeente gaat er van uit dat vertraging geen gevolgen heeft voor de twee
leidende principes. Verzoek om in de begroting 2022 per strategische thema
concreter aan te geven wat de aanpak oplevert voor gemeenten. Vertraging
heeft geen consequenties voor de leidende principes uit meerjarenstrategie;
mbt implementatie strategische thema’s en speerpunten kan er enige
vertraging zijn opgelopen.
Data-gestuurd werken
Van belang hierbij is om dit in goed overleg te doen met gemeenten.
Voorkomen moet worden dat gemeente en GGD dezelfde gegevens verzamelen
en analyseren. Verzoek om bij de gemeenten op te halen aan welke data
behoefte is. Gemeente vraagt de door de GGD verzamelde en geanalyseerde
data expliciet toegankelijk te maken voor gemeenten. Gezien het strategische
thema in de meerjarenstrategie heeft het DB dit thema opgenomen in
begroting 2022 (meerkosten € 175.275).
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Veilig Thuis (VT)
Heumen maakt zich zorgen dat de wettelijke termijnen nog niet gehaald
worden en verzoekt daaraan aandacht te blijven schenken.
Huidige werkwijze van begrotingswijzigingen achteraf kost veel tijd en is niet
efficiënt. De kosten van VT moeten begroot moeten worden op basis van de
werkelijke instroom 2020 plus de verwachte groei. In de begroting dient goed
onderbouwd te worden waar deze cijfers op zijn gebaseerd. Opgenomen in de
begroting 2022 (meerkosten 2021 € 371.827; meerkosten 2022 tov 2021: €0).
Invoering Omgevingswet
Gemeente verzoekt om in de begroting toe te lichten wat de GGD bij
ondersteuning invoering Omgevingswet beschouwt als reguliere taak (uniform
deel) en wat facultatieve taken zijn. Ondersteuning Omgevingswet opgenomen
in de begroting 2022 (uniform deel; meerkosten: € 300.000 ipv de geraamde
€ 475.000).
Terugdringen Jeugdzorggebruik door inzet GGD
Gemeente onderschrijft de noodzaak om de uitvoering van de JGZ door te
ontwikkelen, zodat die beter aansluit op de uitdagingen in het gemeentelijk
jeugddomein. Gemeente vindt het nog te vroeg om te constateren dat dit moet
leiden tot een uitbreiding van JGZ. Verkenner gaat in 2021 de
wensen/behoeften van gemeenten en partners ophalen; niet opgenomen in
begroting 2022.
Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
Deze nieuwe taak moet goed gemonitord en geëvalueerd worden; deze
evaluatie is nog niet afgerond als de begroting 2022 moet worden opgesteld.
Derhalve wordt verzocht om de uitvoeringskosten Wvggz te financieren als
facultatieve taak voor 2022. Wvggz is in begroting 2022 opgenomen als
facultatieve taak.
Nieuwe wet- en regelgeving
Gemeente vindt het van belang dat GGD voldoet aan relevante wet- en
regelgeving. Gemeente ziet graag in conceptbegroting terug hoe GGD hieraan
denkt te voldoen. T.a.v. Archiefwet houdt gemeente de GGD aan de toezegging
dat GGD binnen de huidige begroting wil voldoen aan de gestelde eisen.
Kosten tav archief worden door de GGD zelf genomen; wettelijke verplichting
tav Informatieveiligheid wel opgenomen in de begroting (meerkosten:
€ 145.000).
Financiële uitgangspunten 2022
Gemeente blijft vasthouden aan het eerdere besluit over de doorgevoerde
besparingen van 2% en ziet in de begroting graag concrete voorstellen terug
hoe deze besparing te realiseren is en wat de evt. gevolgen zijn voor de
dienstverlening van de GGD. Besparingen van ruim 2% zijn opgenomen in de
begroting.
Maasdriel

Aanpak corona
Waardering voor de inzet van alle GGD-medewerkers in de bestrijding van het
coronavirus. Verzoek om zorg te dragen dat de basistaken ook nu goed
uitgevoerd blijven worden.
Meerjarenstrategie 2020 - 2023
Begrip voor de vertraging van de implementatie van de Meerjarenstrategie.
Gemeente gaat er van uit dat vertraging zit op de vier genoemde strategische
thema’s en niet op de leidende principes. Vertraging heeft geen consequenties
voor de leidende principes uit meerjarenstrategie; mbt implementatie
strategische thema’s en speerpunten kan er enige vertraging zijn opgelopen.
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Data-gestuurd werken
Verzoek om in begroting 2022 inzichtelijk te maken op welke manier ‘datagestuurd werken’ gemeenten kan ondersteunen. Gemeente is benieuwd naar
onderbouwing en toelichting m.b.t. de genoemde investering in dataspecialistische kennis c.q. capaciteit. Gezien het strategische thema in de
meerjarenstrategie heeft het DB dit thema opgenomen in begroting 2022
(meerkosten € 175.275).
Veilig Thuis (VT)
Gemeente maakt zich zorgen over het groot aantal cases waarbij de wettelijke
termijn niet wordt gehaald.
De ambitie voor 2022 is VT voor het gehele jaar te begroten zonder een
begrotingswijziging. Verzoek om een realistische en transparante begroting VT
op te stellen met gedegen onderbouwing.
Gemeente is benieuwd naar uitkomsten tijdschrijfonderzoek Q-Consult in
meerdere VT-regio’s. Opgenomen in de begroting 2022 (meerkosten 2021 €
371.827; meerkosten 2022 tov 2021: € 0).
Invoering Omgevingswet
Gemeente wenst duidelijkheid wat GGD bij ondersteuning invoering
Omgevingswet beschouwt als reguliere taak (uniform deel). Toelichting m.b.t.
taakafbakening en capaciteitsomvang is gewenst. Ondersteuning
Omgevingswet opgenomen in de begroting 2022 (uniform deel; meerkosten:
€ 300.000 ipv de geraamde € 475.000).
Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
RVP dient uitgevoerd te worden binnen de vergoeding van het RIVM en de
Rijksmiddelen die gemeenten hiervoor beschikbaar gesteld krijgen. Voor de
uitvoering van de uitbreiding van het RVP en de monitoring daarvan wordt
extra geld gestort in het gemeentefonds; de vaccinaties zelf worden bekostigd
door het RIVM.
Terugdringen Jeugdzorggebruik door inzet GGD
Gemeente vindt het prematuur om nu al te stellen dat er bij de JGZ/GGD
uitbreiding van taken nodig is. Verzocht wordt om eerst te verkennen wat de
exacte vraag is van de gemeenten op dit thema, alvorens iets nieuws te
ontwikkelen. Verkenner gaat in 2021 de wensen/behoeften van gemeenten en
partners ophalen; niet opgenomen in begroting 2022.
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
Voor de thema’s ‘verward gedrag’ en ‘bijzondere zorg‘ is Maasdriel aangesloten
bij regio Meierij. In hoeverre is de OGGZ-monitor ook bruikbaar voor Maasdriel?
Sterkere verbinding tussen zorg en veiligheid
Voor veel zorg-gerelateerde vragen is Maasdriel bij regio Meierij aangesloten.
Gemeente vraagt of ze erop kan rekenen dat de GGD zorgsignalen uit de
Bommelerwaard ook opneemt met de zorgpartijen in de Meierij?
Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
Gemeente is voor de Wvggz-taken aangesloten bij regio Meierij. Gemeente is
van mening dat deze taken in het facultatieve deel moeten blijven. Wvggz is in
begroting 2022 opgenomen als facultatieve taak.
Nieuwe wet- en regelgeving
Inhoudelijke ontwikkelingen om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving
moeten gebeuren binnen de huidige begroting. Verzoek om in de begroting
2022 duidelijk te maken welke implicaties de nieuwe wet- en regelgeving met
zich meebrengen. Kosten tav archief worden door de GGD zelf genomen;
wettelijke verplichting tav Informatieveiligheid wel opgenomen in de begroting
(meerkosten: € 145.000).
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Financiële uitgangspunten 2022
Gemeente houdt vast aan het eerdere besluit over doorgevoerde besparingen.
Besparingen van ruim 2% zijn opgenomen in de begroting.
NederBetuwe

Aanpak corona
Waardering voor de inzet van alle GGD-medewerkers in de bestrijding van het
coronavirus. Verzoek om zorg te dragen dat de basistaken ook nu goed
uitgevoerd blijven worden.
Meerjarenstrategie 2020 - 2023
Begrip voor de vertraging van de implementatie van de Meerjarenstrategie.
Gemeente gaat er van uit dat de leidende principes overeind blijven.
Verzoek om zoveel mogelijk de strategische thema’s te operationaliseren in
meetbare doelstellingen en te bereiken resultaten voor de begroting 2022.
Vertraging heeft geen consequenties voor de leidende principes uit
meerjarenstrategie; mbt implementatie strategische thema’s en speerpunten
kan er enige vertraging zijn opgelopen.
Data-gestuurd werken
Verzoek om in begroting 2022 toe te lichten hoe datagestuurd werken wordt
vormgegeven, hoe het gemeenten gaat ondersteunen en hoe het aansluit bij de
manier van werken van gemeenten. Gezien het strategische thema in de
meerjarenstrategie heeft het DB dit thema opgenomen in begroting 2022
(meerkosten € 175.275).
Veilig Thuis (VT)
Verzoek om een realistische en transparante en onderbouwde begroting VT aan
te leveren. Gemeente wil geïnformeerd worden over de uitkomsten
tijdschrijfonderzoek Q-Consult in meerdere VT-regio’s. Opgenomen in de
begroting 2022 (meerkosten 2021 € 371.827; meerkosten 2022 tov 2021: €0).
Invoering Omgevingswet
Gemeente verzoekt om in de begroting toe te lichten wat de GGD bij
ondersteuning invoering Omgevingswet beschouwt als reguliere taak (uniform
deel) en wat gemeenten evt. kunnen afnemen als facultatieve opdracht.
Ondersteuning Omgevingswet opgenomen in de begroting 2022 (uniform deel;
meerkosten: € 300.000 ipv de geraamde € 475.000).
Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
RVP dient uitgevoerd te worden binnen de vergoeding van het RIVM en de
Rijksmiddelen die gemeenten hiervoor beschikbaar gesteld krijgen. Voor de
uitvoering van de uitbreiding van het RVP en de monitoring daarvan wordt
extra geld gestort in het gemeentefonds; de vaccinaties zelf worden bekostigd
door het RIVM.
Terugdringen Jeugdzorggebruik door inzet GGD
Gemeente vindt het te voorbarig om nu al te spreken over een uitbreiding van
de JGZ. Verzoek om eerst met gemeenten in gesprek te gaan over hun exacte
vraag op dit gebied. Vanwege mogelijk verschillen in behoeften, hecht NederBetuwe waarde aan een lokale, facultatieve invulling hiervan. Verkenner gaat in
2021 de wensen/behoeften van gemeenten en partners ophalen; niet
opgenomen in begroting 2022.
Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
Deze nieuwe taak moet zorgvuldig geëvalueerd worden; deze evaluatie is nog
niet afgerond als de begroting 2022 moet worden opgesteld. Derhalve wordt
verzocht om de uitvoeringskosten Wvggz in de begroting 2022 op te nemen als
facultatieve taak. Wvggz is in begroting 2022 opgenomen als facultatieve taak.
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Nieuwe wet- en regelgeving
Gemeente vindt het van belang dat GGD voldoet aan geldende wet- en
regelgeving. Gemeente ziet graag in begroting terug hoe de GGD dit gaat doen.
T.a.v. Archiefwet vraagt gemeente om binnen begroting te voldoen aan de
gestelde eisen. Kosten tav archief worden door de GGD zelf genomen;
wettelijke verplichting tav Informatieveiligheid wel opgenomen in de begroting
(meerkosten: € 145.000).
Financiële uitgangspunten 2022
Gemeente steunt de eerder genomen besluiten door het AB over de door te
voeren besparingen. Besparingen van ruim 2% zijn opgenomen in de begroting.
Risico’s voor 2022
Verzoek om gemeenten op de hoogte te houden van de evt. financiële gevolgen
van de meerkosten die de GGD maakt t.b.v. de bestrijding van het coronavirus.
De ontwikkelingen in de JGZ zijn geen financieel risico voor de GGD als
organisatie. Verzoek om de samenwerking met scholen zoveel als mogelijk in
stand te houden. De risico’s worden opgenomen in de risicoparagraaf van de
begroting en worden periodiek aan het DB, AB teruggekoppeld via de Marap’s.
Nijmegen

Aanpak corona
Waardering voor het werk van de GGD t.b.v. de bestrijding van het
coronavirus. Gemeente vindt het belangrijk dat de GGD haar reguliere taken
zoveel mogelijk blijft uitvoeren. Verzoek om de effecten van de bestrijding van
het coronavirus op de reguliere werkzaamheden af te stemmen met het AB.
Meerjarenstrategie 2020 - 2023
Begrip voor de vertraging van de implementatie van de Meerjarenstrategie.
Verzoek om het leidende principe ‘aansluiting bij gemeenten’ (dedicated
gemeenteteams) wel op te pakken. Vertraging heeft geen consequenties voor
de leidende principes uit meerjarenstrategie; mbt implementatie strategische
thema’s en speerpunten kan er enige vertraging zijn opgelopen.
Data-gestuurd werken
Verzoek om de door de GGD verzamelde en geanalyseerde data op alle
terreinen expliciet toegankelijk te maken voor gemeenten. Gezien het
strategische thema in de meerjarenstrategie heeft het DB dit thema
opgenomen in begroting 2022 (meerkosten € 175.275).
Veilig Thuis (VT)
Gemeente vindt het voor de hand liggend dat de invoering van de meldcode de
eerste jaren meer meldingen en adviezen met zich mee brengt, maar vindt het
onwenselijk dat deze stijging continu blijft doorgaan. Opgenomen in de
begroting 2022 (meerkosten 2021 € 371.827; meerkosten 2022 tov 2021: €0).
Invoering Omgevingswet
Gemeente wil, ter voorbereiding van de begroting, in overleg met de GGD om
gezamenlijk te kunnen bepalen wat de invoering Omgevingswet inhoudt voor
de GGD en wat dit extra betekent voor de capaciteit. Ondersteuning
Omgevingswet opgenomen in de begroting 2022 (uniform deel; meerkosten:
€ 300.000 ipv de geraamde € 475.000).
Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
De GGD dient haar taken m.b.t. het RVP uit te voeren binnen het budget dat
gemeenten hiervoor van het Rijk ontvangen. Voor de uitvoering van de
uitbreiding van het RVP en de monitoring daarvan wordt extra geld gestort in
het gemeentefonds; de vaccinaties zelf worden bekostigd door het RIVM.
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Terugdringen Jeugdzorggebruik door inzet GGD
Toename van jeugdzorggebruik is een gevolg van een veelheid aan factoren;
het terugdringen daarvan vraagt een palet aan maatregelen. Gemeente vindt
het te vroeg om te constateren dat het terugdringen van het jeugdzorggebruik
door de JGZ moet leiden tot een uitbreiding van de JGZ. Verkenner gaat in
2021 de wensen/behoeften van gemeenten en partners ophalen; niet
opgenomen in begroting 2022.
Doordecentralisatie Beschermd wonen / Maatschappelijke Opvang
Nijmegen gaat er vooralsnog van uit dat zij ook in 2022 de toegang tot
Beschermd Wonen neerlegt bij de GGD.
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
Gemeente ziet graag terug op welke wijze de GGD de bevindingen uit het
rapport over de OGGZ-monitor (uit 2017) toe gaat passen bij de
doorontwikkeling van de monitor.
Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
Gemeente hecht aan een zorgvuldige evaluatie van deze nieuwe taak; deze is
voorzien in 2021. Daarom is nu onbekend of continuering van gekozen
werkwijze binnen het uniforme takenpakket van de GGD m.i.v. 2022 mogelijk
dan wel wenselijk is. Uitgangspunt is dat de GGD haar taak uitvoert binnen het
budget dat gemeenten hiervoor ontvangen van het Rijk. Wvggz is in begroting
2022 opgenomen als facultatieve taak.
Nieuwe wet- en regelgeving
Gemeente verzoekt de GGD t.a.v. de nieuwe wet- en regelgeving een
zorgvuldige afweging te maken in haar (administratieve) organisatie en de
aangepaste eisen hierin aan te passen. Kosten tav archief worden door de GGD
zelf genomen; wettelijke verplichting tav Informatieveiligheid wel opgenomen
in de begroting (meerkosten: € 145.000).
Financiële uitgangspunten 2022
Gemeente gaat ervan uit dat de GGD de door het AB vastgestelde besparingsvoorstellen verwerkt in de begroting 2022. Besparingen van ruim 2% zijn
opgenomen in de begroting.
Risico’s voor 2021
Gemeente gaat ervan uit dat met de vorming van de nieuwe Brede Basis Teams
Jeugd & Gezin per 1 juli 2021 de wachttijden bij het sociaal wijkteam voor
jeugd teruggedrongen worden. Verzoek aan de GGD om goed te participeren in
de doorontwikkeling van de Brede Basis Teams Jeugd & Gezin.
Nieuwbouw
Gemeente gaat er vooralsnog van uit dat de nieuwbouw gerealiseerd wordt
binnen de gestelde financiële kaders.
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Tiel

Aanpak corona
Gemeente bedankt alle GGD-medewerkers voor hun inzet voor de gezondheid
van de inwoners van Tiel in de bestrijding van het coronavirus. Verzoek om ook
de basistaken te blijven uitvoeren.
Veilig Thuis (VT)
Gemeente wenst een transparante, realistische en onderbouwde begroting
2022 voor VT, waardoor begrotingswijzigingen voorkomen kunnen worden.
Opgenomen in de begroting 2022 (meerkosten 2021 € 371.827; meerkosten
2022 tov 2021: € 0).
Invoering Omgevingswet
De GGD dient helder uiteen te zetten welke capaciteit met de stijgende vraag
rondom de Omgevingswet gemoeid is. De vraag is of een uitbreiding (deels) in
het uniforme pakket gewenst is en of de ondersteuning aangeboden kan
worden als een facultatieve dienst. Ondersteuning Omgevingswet opgenomen
in de begroting 2022 (uniform deel; meerkosten: € 300.000 ipv de geraamde
€ 475.000).
Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
De GGD dient extra en/of nieuwe taken vanuit het RVP uit te voeren binnen
door Rijk en RIVM beschikbaar gestelde middelen. Voor de uitvoering van de
uitbreiding van het RVP en de monitoring daarvan wordt extra geld gestort in
het gemeentefonds; de vaccinaties zelf worden bekostigd door het RIVM.
Terugdringen Jeugdzorggebruik door inzet GGD
Gemeente is van mening dat een uitvraag van wensen vooraf dient te gaan aan
het maken van een implementatieplan voor het terugdringen van het hoge
jeugdzorggebruik. Een uitbreiding van de JGZ kan daarmee nog niet in de
begroting 2022 staan. Verkenner gaat in 2021 de wensen/behoeften van
gemeenten en partners ophalen; niet opgenomen in begroting 2022.
Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
De opname van de Wvggz in het uniforme pakket 2022 kan alleen als de
evaluatie begin 2021 op tijd en voldoende informatie daarvoor geeft. Wvggz is
in begroting 2022 opgenomen als facultatieve taak.
Nieuwe wet- en regelgeving
Voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving is uitgangspunt. Kosten tav archief
worden door de GGD zelf genomen; wettelijke verplichting tav
Informatieveiligheid wel opgenomen in de begroting (meerkosten: € 145.000).
Financiële uitgangspunten 2022
Gemeente Tiel kampt met tekorten op de begroting en staat de komende jaren
nog steeds voor forse bezuinigingen. De GGD-begroting 2022 mag niet leiden
tot een hogere gemeentelijke bijdrage, behoudens de indexering.
De besparingen, conform eerdere besluitvorming, dienen in de begroting 2022
te worden verwerkt. Besparingen van ruim 2% zijn opgenomen in de begroting.

West Betuwe

Aanpak corona
Gemeente waardeert enorm de grote GGD-inzet in de strijd tegen het
coronavirus. Verzoek om de basistaken ook nu goed uit te voeren.
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Meerjarenstrategie 2020 - 2023
Begrip voor de vertraging van de implementatie van de Meerjarenstrategie.
Gemeente gaat er van uit dat vertraging zit op de vier genoemde strategische
thema’s en niet op de leidende principes. Graag verduidelijking op welke
thema’s vertraging is opgelopen c.q. wordt verwacht. Vertraging heeft geen
consequenties voor de leidende principes uit meerjarenstrategie; mbt
implementatie strategische thema’s en speerpunten kan er enige vertraging zijn
opgelopen.
Data-gestuurd werken
Verzoek om inzichtelijk te maken op welke manier ‘data-gestuurd werken’
gemeenten kan ondersteunen en op welke wijze er gezorgd wordt voor een
eenvoudige toegang van de data en analyses. Gezien het strategische thema in
de meerjarenstrategie heeft het DB dit thema opgenomen in begroting 2022
(meerkosten € 175.275).
Veilig Thuis (VT)
Gemeente ziet graag een reguliere begrotingsprocedure VT voor 2020, zonder
een begrotingswijziging. Verzoek om een realistische en transparante begroting
VT op te stellen met gedegen onderbouwing.
Gemeente is benieuwd naar uitkomsten tijdschrijfonderzoek Q-Consult in
meerdere VT-regio’s. Opgenomen in de begroting 2022 (meerkosten 2021
€ 371.827; meerkosten 2022 tov 2021: € 0).
Invoering Omgevingswet
Gemeente wenst duidelijkheid wat GGD bij ondersteuning invoering
Omgevingswet beschouwt als reguliere taak (uniform deel). Toelichting en
taakafbakening zijn gewenst. Ondersteuning Omgevingswet opgenomen in de
begroting 2022 (uniform deel; meerkosten: € 300.000 ipv de geraamde
€ 475.000).
Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
RVP dient uitgevoerd te worden binnen de vergoeding van het RIVM en de
Rijksmiddelen die gemeenten hiervoor beschikbaar gesteld krijgen. Voor de
uitvoering van de uitbreiding van het RVP en de monitoring daarvan wordt
extra geld gestort in het gemeentefonds; de vaccinaties zelf worden bekostigd
door het RIVM.
Terugdringen Jeugdzorggebruik door inzet GGD
Gemeente vindt het te vroeg om voor te sorteren op de ontwikkeling van
nieuwe taken door de JGZ/GGD, die buiten de Wpg vallen. Verzoek om eerst te
verkennen wat de exacte vraag is van gemeenten, alvorens iets nieuws te
ontwikkelen. Gemeente verwacht dat er verschillen zijn in de behoeften van
individuele gemeenten op dit thema; dit pleit om de behoefte te verkennen in
de context van een facultatieve taak. Verkenner gaat in 2021 de
wensen/behoeften van gemeenten en partners ophalen; niet opgenomen in
begroting 2022.
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
Gemeente verwacht samenwerking over de doorontwikkeling van de monitor
OGGZ.
Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
Gemeente gaat n.a.v. de evaluatie graag met de GGD in gesprek om de keuze
facultatief, uniform of anders te maken t.a.v. de Wggz-taken. Van belang is dat
de voorstellen te allen tijde binnen het Rijksbudget moeten vallen. Wvggz is in
begroting 2022 opgenomen als facultatieve taak.
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Nieuwe wet- en regelgeving
Gemeente vindt het van belang dat GGD voldoet aan relevante wet- en
regelgeving. Gemeente ziet graag in begroting terug hoe GGD hieraan denkt te
voldoen. T.a.v. Archiefwet houdt gemeente de GGD aan de toezegging dat plan
van aanpak t.b.v. verbeteringen op dit vlak bekostigd worden binnen begroting.
Kosten tav archief worden door de GGD zelf genomen; wettelijke verplichting
tav Informatieveiligheid wel opgenomen in de begroting (meerkosten:
€ 145.000).
Financiële uitgangspunten 2022
Gemeente houdt vast aan het eerdere besluit over doorgevoerde besparingen.
Besparingen van ruim 2% zijn opgenomen in de begroting.
West Maas
en Waal

Aanpak corona
Gemeente waardeert de GGD-inzet t.a.v. het coronavirus. Verzoek om de
basistaken op een goede manier te blijven uitvoeren.
Meerjarenstrategie 2020 - 2023
Begrip voor de vertraging voor het oppakken van de thema’s in Meerjarenstrategie. Verzoek om de leidende principes voorrang te geven op de
strategische thema’s en om aan te geven welke thema’s vertraging oplopen of
op gaan lopen. Vertraging heeft geen consequenties voor de leidende principes
uit meerjarenstrategie; mbt implementatie strategische thema’s en
speerpunten kan er enige vertraging zijn opgelopen.
Data-gestuurd werken
Gemeente waardeert de inzet op data-gestuurd werken, maar vraagt zich af
hoe deze informatie de gemeenten concreet gaat helpen. Gemeente gaat ervan
uit dat de GGD uitvraag doet bij de gemeenten om te achterhalen welke
informatie van belang is; hierbij moet rekening worden gehouden met lokale
belangen. Gezien het strategische thema in de meerjarenstrategie heeft het DB
dit thema opgenomen in begroting 2022 (meerkosten € 175.275).
Veilig Thuis (VT)
Verzoek om aandacht te besteden aan de vele cases die niet binnen de
wettelijke termijn worden opgepakt. Daarnaast verzoek om realistisch te
begroten, inclusief een gedegen onderbouwing. Opgenomen in de begroting
2022 (meerkosten 2021 € 371.827; meerkosten 2022 tov 2021: € 0).
Invoering Omgevingswet
Verzoek om duidelijkheid op welke wijze ondersteuning t.a.v. de Omgevingswet
wordt gefinancierd in de GGD-begroting: (deels) in het uniforme pakket of als
facultatieve dienst. Gemeente ziet het als een facultatieve taak en vraagt om
het zo op te nemen. Ondersteuning Omgevingswet opgenomen in de begroting
2022 (uniform deel; meerkosten: € 300.000 ipv de geraamde € 475.000).
Terugdringen Jeugdzorggebruik door inzet GGD
Gemeente vindt het voeren van een gesprek over de rolinvulling van JGZ heel
goed, maar het is van belang dat de jeugdzorgaanbieders ook worden
meegenomen. Extra investeren in de rol van de GGD/JGZ is niet direct
wenselijk, gezien de tekorten die er al zijn in de Jeugdzorg. Verkenner gaat in
2021 de wensen/behoeften van gemeenten en partners ophalen; niet
opgenomen in begroting 2022.
Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
Deze nieuwe taak moet goed gemonitord en geëvalueerd worden; deze
evaluatie is nog niet afgerond als de begroting 2022 moet worden opgesteld.
Derhalve wordt voorgesteld om de uitvoeringskosten Wvggz te financieren als
facultatieve taak voor 2022. Wvggz is in begroting 2022 opgenomen als
facultatieve taak.
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Nieuwe wet- en regelgeving
Gemeente meent dat nieuwe wet- en regelgeving niet mag leiden tot
meerkosten en verzoekt de GGD om deze binnen begroting op te lossen.
Kosten tav archief worden door de GGD zelf genomen; wettelijke verplichting
tav Informatieveiligheid wel opgenomen in de begroting (meerkosten:
€ 145.000).
Financiële uitgangspunten 2022
Gemeente houdt vast aan het eerdere AB-besluit over doorgevoerde
besparingen. Besparingen van ruim 2% zijn opgenomen in de begroting.
Risico’s voor 2022
Verzoek om het risico t.a.v. de JGZ goed te onderbouwen.
Wijchen

Meerjarenstrategie 2020 - 2023
Verzoek om keuzes en prioriteiten (n.a.v. vertraging door corona) expliciet te
maken in de begroting 2022. Vertraging heeft geen consequenties voor de
leidende principes uit meerjarenstrategie; mbt implementatie strategische
thema’s en speerpunten kan er enige vertraging zijn opgelopen.
Data-gestuurd werken
Gemeente verzoekt om (t.a.v. de implementatie van de Meerjarenstrategie) in
ieder geval prioriteit te geven aan data-gestuurd werken. Gezien het
strategische thema in de meerjarenstrategie heeft het DB dit thema
opgenomen in begroting 2022 (meerkosten € 175.275).
Veilig Thuis (VT)
Gemeente heeft voornemen om voortaan voor het gehele jaar de begroting VT
vast te stellen; begrotingswijzigingen zijn dan niet meer nodig. Verzoek om een
reële begroting VT op te stellen op basis van daadwerkelijke instroom, plus de
verwachte groei met goede onderbouwing. Opgenomen in de begroting 2022
(meerkosten 2021 € 371.827; meerkosten 2022 tov 2021: € 0).
Invoering Omgevingswet
Verzoek om extra inzet, voor advisering over gezonde leefomgeving n.a.v.
invoering Omgevingswet, facultatief aan te bieden i.p.v. het uniforme pakket
uit te breiden. Daarnaast wordt verzocht om inzichtelijk te maken welke
dienstverlening de GGD hiervoor levert in het uniforme pakket en wanneer
extra facultatief moet worden ingekocht. Ondersteuning Omgevingswet
opgenomen in de begroting 2022 (uniform deel; meerkosten: € 300.000 ipv de
geraamde € 475.000).
Terugdringen Jeugdzorggebruik door inzet GGD
Vanuit JGZ kan meer preventief gewerkt worden. Verzoek om eerst bij
gemeenten te inventariseren wat de behoeften en mogelijkheden zijn en hoe dit
past in het lokale beleid. Daarnaast vindt de gemeente het te vroeg om te
spreken over uitbreiding van middelen, terwijl er nog een plan ontwikkeld moet
worden. Verkenner gaat in 2021 de wensen/behoeften van gemeenten en
partners ophalen; niet opgenomen in begroting 2022.
Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
In 2021 wordt uitvoering van de Wvggz geëvalueerd. Totdat er een besluit is,
kan de Wvggz nog geen onderdeel uitmaken van de uniforme begroting 2022
en blijft het dus een facultatieve taak. Wvggz is in begroting 2022 opgenomen
als facultatieve taak.
Financiële uitgangspunten 2022
Verzoek om een bezuiniging van 2% te realiseren in 2022. Besparingen van
ruim 2% zijn opgenomen in de begroting.
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Zaltbommel

Aanpak corona
Waardering voor de inzet van alle GGD-medewerkers in de bestrijding van het
coronavirus. Verzoek om zorg te dragen dat de basistaken ook nu goed
uitgevoerd kunnen blijven worden.
Meerjarenstrategie 2020 - 2023
Begrip voor de vertraging van de implementatie van de Meerjarenstrategie.
Gemeente gaat er van uit dat vertraging zit op de vier genoemde strategische
thema’s en niet op de leidende principes. Graag verduidelijking op welke
thema’s er vertraging is opgelopen. Vertraging heeft geen consequenties voor
de leidende principes uit meerjarenstrategie; mbt implementatie strategische
thema’s en speerpunten kan er enige vertraging zijn opgelopen.
Data-gestuurd werken
Verzoek om inzichtelijk te maken op welke manier ‘data-gestuurd werken’
gemeenten kan ondersteunen. Daarbij graag zorgdragen dat gemeenten op een
eenvoudige manier toegang hebben tot data en analyses. Gezien het
strategische thema in de meerjarenstrategie heeft het DB dit thema
opgenomen in begroting 2022 (meerkosten € 175.275).
Veilig Thuis (VT)
Gemeente heeft ambitie om voor 2022 voor het gehele jaar te begroten, zonder
een begrotingswijziging. Verzoek om een realistische en transparante begroting
VT op te stellen met gedegen onderbouwing.
Gemeente is benieuwd naar uitkomsten tijdschrijfonderzoek Q-Consult in
meerdere VT-regio’s. Opgenomen in de begroting 2022 (meerkosten 2021
€ 371.827; meerkosten 2022 tov 2021: € 0).
Invoering Omgevingswet
Gemeente wenst duidelijkheid wat GGD bij ondersteuning invoering
Omgevingswet beschouwt als reguliere taak (uniform deel). Toelichting en
taakafbakening zijn gewenst. Ondersteuning Omgevingswet opgenomen in de
begroting 2022 (uniform deel; meerkosten: € 300.000 ipv de geraamde
€ 475.000).
Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
RVP dient uitgevoerd te worden binnen de vergoeding van het RIVM en de
Rijksmiddelen die gemeenten hiervoor beschikbaar gesteld krijgen. Voor de
uitvoering van de uitbreiding van het RVP en de monitoring daarvan wordt
extra geld gestort in het gemeentefonds; de vaccinaties zelf worden bekostigd
door het RIVM.
Terugdringen Jeugdzorggebruik door inzet GGD
Gemeente vindt het te vroeg om voor te sorteren op de ontwikkeling van een
nieuwe taak door de JGZ/GGD om het jeugdzorggebruik terug te dringen.
Graag eerst een verkenning wat de exacte vraag is van gemeenten, alvorens
iets nieuws te ontwikkelen. Gemeente verwacht dat er verschillen zijn in de
behoeften van individuele gemeenten op dit thema; dit pleit om de behoefte te
verkennen in de context van een facultatieve taak. Verkenner gaat in 2021 de
wensen/behoeften van gemeenten en partners ophalen; niet opgenomen in
begroting 2022.
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
Voor de thema’s ‘verward gedrag’ en ‘bijzondere zorg‘ is Zaltbommel aangesloten bij regio Meierij. In hoeverre is de OGGZ-monitor ook bruikbaar voor
Zaltbommel?
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Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
Gemeente is voor de Wvggz-taken aangesloten bij regio Meierij. Gemeente is
van mening dat deze taken in het facultatieve deel moeten blijven. Wvggz is in
begroting 2022 opgenomen als facultatieve taak.
Nieuwe wet- en regelgeving
Gemeente vindt het van belang dat GGD voldoet aan relevante wet- en
regelgeving. Gemeente ziet graag in begroting terug hoe GGD hieraan denkt te
voldoen. T.a.v. Archiefwet houdt gemeente de GGD aan de toezegging dat plan
van aanpak t.b.v. verbeteringen op dit vlak bekostigd wordt binnen begroting.
Kosten tav archief worden door de GGD zelf genomen; wettelijke verplichting
tav Informatieveiligheid wel opgenomen in de begroting (meerkosten:
€ 145.000).
Financiële uitgangspunten 2022
Gemeente houdt vast aan het eerdere besluit over doorgevoerde besparingen.
Besparingen van ruim 2% zijn opgenomen in de begroting.
Risico’s voor 2022
Gemeente herkent zich niet in het probleem dat de JGZ ‘gaten dicht moet
lopen’ als gevolg van lange wachttijden bij jeugdzorginstellingen. Zaltbommel
beschikt over een uitstekend jeugdteam dat evt. ‘gaten’ dichtloopt. Het risico
van wachtlijsten bij andere ketenpartners is volgens gemeente geen GGDrisico.
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