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Onderwerp  

Begrotingswijziging GGD 2020 en programmabegroting GGD 2021  

 

Kennisnemen van 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2020 is de begrotingswijziging GGD 2020 en 

programmabegroting GGD 2021 vastgesteld met uitzondering van de 10% groei van de meldingen en 

adviezen bij Veilig Thuis.  

 

Inleiding 

Op 18 juni 2020 heeft de gemeenteraad de zienswijze begrotingswijziging 2020 en 

programmabegroting GGD 2021 vastgesteld. Onderdeel van de zienswijze was onder andere het niet 

instemmen met de opgenomen groeipercentage van 10%. In de begroting was onvoldoende 

onderbouwing voor de groei opgenomen.  

 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid van 25 juni is door de directeur van 

Veilig Thuis een nadere toelichting gegeven op de begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 

2021 Veilig Thuis. 

Bij Veilig Thuis is in 2020 een forse stijging te zien in het aantal meldingen en adviezen. Deze toename 

komt door maatschappelijke ontwikkelingen: een toename van onveilige situaties en instanties die 

Veilig Thuis beter weten te vinden bij (zorgen om) de veiligheid van inwoners. 

 

Bij de behandeling van de begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021 GGD was 

bovenstaande informatie nog niet bekend bij het college. De zienswijze is deels geformuleerd op 

achterhaalde informatie.  

 

De vertegenwoordiger van de gemeente West Betuwe heeft na de uitleg van de GGD positief 

ingestemd met de begrotingswijziging 2020 en de programmabegroting GGD 2021. De GGD heeft u 

hierover geïnformeerd in een brief van 7 juli 2020.    

 

Kernboodschap 

Het Algemeen Bestuur heeft op 25 juni 2020 ingestemd met:  

1: de begrotingswijziging Veilig Thuis 2020  
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2: de aangepaste conceptbegroting 2021:  

 de verhouding onderzoek en voorwaarden & vervolg van 30-70%; 

 beperking van het aantal uren monitoring: van 15 naar 12; 

 de overheveling van 'Zicht op veiligheid' naar een facultatieve taak; 

 een daling van de kosten als gevolg van besparingen; 

 de uitzetting van € 95.475 voor nieuwbouw GGD (kosten grond, architect, begeleiding); 

 de stijging van de lasten van het Rijks Vaccinatie Programma; 

 een indexering van 4,56%;  

3: Het AB is niet akkoord gegaan met: 

 10% groei van het aantal adviezen en meldingen. 

 

De programmabegroting 2021 is aangepast naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de 

genomen AB-besluiten.  

 

Consequenties 

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om de activiteiten van Veilig Thuis volledig voort te zetten, 

conform opdracht van de raad.  

Op basis van de halfjaarrapportage 2021 dient het DB een begrotingswijziging voor Veilig Thuis bij de 

gemeenten in (waarin de 10% groei is verwerkt). De kwartaalcijfers van Veilig Thuis (april-juni) laten 

zien dat de groei bij Veilig Thuis nog hoger is geworden (40% ten opzichte van vorig jaar).  

 

Financiën 

De begrotingswijziging 2020 van de GGD (inclusief 10% groei)  ad €  39.880 wordt meegenomen in de 

tweede bestuursrapportage 2020.  

De aangepaste Programmabegroting 2021 van de GGD (exclusief 10% groei) ad € 1.983.456  is 

meegenomen in de begroting 2021. Het verschil ten opzichte van 2020 wordt per saldo veroorzaakt 

door de indexering en uitzettingen minus besparingen. 

 

Communicatie 

n.v.t.  

 

Vervolg 

In 2021 wordt een begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis ter besluitvorming aan de raden voorgelegd.  

 

Bijlage(n) 

Brief opmerkingen zienswijzen jaarstukken GGD 2019, begrotingswijziging 2020 en 

programmabegroting GGD 2021 
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