CDA Raadsfractie
Gulpen-Wittem

Betreft: Raadsvergadering 25 oktober 2018
Woordvoerder: Jos Hendriks
Agendapunt: BP/377 raadsvoorstel 2e Begrotingswijziging 2019 GGD Zuid-Limburg
Voorzitter,
Het raadsvoorstel begint met dat naar aanleiding van de vergadering van het
Algemeen Bestuur van de GGD van 5 juli jl. een begrotingswijziging 2019 opgesteld.
Wij kunnen niet begrijpen waarom de gemeenteraden dan nu bijna 4 maanden
later pas met een voorstel geconfronteerd worden en dat dan ook nog spoedeisend
aan de raadsagenda toegevoegd moet worden zonder dat behandeling in het
Sprekersplein mogelijk is.
Dit kunnen en willen wij als CDA fractie niet accepteren en willen dat dan ook als
mondeling amendement aan de zienswijze toevoegen.
Dan naar de inhoud.
De begrotingswijziging heeft betrekking op een drietal onderdelen.
Ik wil eerst ingaan op de Jeugdgezondheidszorg.
De GGD geeft aan dat er een snel groeiende vraag naar JGZ is ontstaan door:
•
toename van het aantal kinderen en jeugdigen (meer dan de prognose van
enkele jaren geleden)
•
toename van gezondheidsrisico’s en complexe problematiek onder jeugdigen
•
andere werkwijzen sinds de decentralisatie van de jeugdhulp (intensiever
contact en samenwerking)
Dit leidt volgend de GGD tot knelpunten in de uitvoering, zowel in de uitvoering van
de wettelijke basistaken maar ook in vrij te maken van capaciteit voor innovatie.
Opgemerkt wordt dat uitbreiding van capaciteit nodig is om de werkdruk adequaat
te kunnen opvangen. Gesteld wordt dat de huidige begroting niet meer toereikend
en ook niet meer goed ingericht voor deze veranderende omstandigheden
(verouderde parameters).
Zowel in 2017 als 2018 ook reeds een incidentele extra bijdrage aan de GGD
beschikbaar gesteld. Nu wordt voor 2018 wederom een additionele bijdrage
gevraagd om het basis-dienstverleningsniveau te kunnen handhaven.
De GGD geeft aan dat voor de lange termijn ingezet wordt op een meer duurzame
oplossing en dat daartoe een traject in de gang gezet is om de taken binnen JGZ 418 jaar kritisch onder de loep te nemen en mogelijkheden te verkennen van een
structurele samenwerking c.q. samengaan van de JGZ-instellingen (0-18 jaar).
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Zo’n ontwikkeltraject kost echter tijd. Verwachting is dat vanaf 2020 een nieuwe
werkwijze ingericht kan zijn.
Uiteraard willen wij als CDA fractie niet dat door werkdruk en achterstanden
vroegsignalering wegvalt en risicozorg bij jeugdigen onder druk komt te staan.
Wij kunnen dan ook niet anders dan de meerkosten accepteren, maar hebben wel
de volgende vragen aan de portefeuillehouder:
1. kunt u ons uitleggen waarom nu pas een voorstel voorligt terwijl het AB reeds op 5
juli tot een wijziging van de begroting heeft besloten;
2. de toename van het aantal kinderen en jeugdigen zo wordt aangegeven is meer
dan de prognose van enkele jaren geleden. Kun u ons uitleggen wat hiermee
boedelt wordt en waarom die prognose niet bijgesteld wordt als je voor de derde
opeenvolgende jaar met een voorstel voor bij ramen komt;
3. kunt u ons uitleggen waarom de huidige begroting niet meer toereikend en ook
niet meer goed ingericht is voor deze veranderende omstandigheden;
4. Hoe wordt voorkomen dat dit niet een structurele verhoging wordt nu alleen nog
maar mogelijkheden worden verkend;
5. De meerkosten bedragen € 7.575,-. Hoe wordt dit gedekt? Is er ruimte in de
begroting 2019 of schieten we al het eerste gat in een nog niet vastgestelde
begroting?
Afsluitend wil ik nog ingaan op Veilig Thuis. In eerste instantie zo wordt gesteld heeft
dit alleen gevolgen voor de twee centrum gemeenten. Echter nu wordt al
aangegeven dat een toename van het aantal meldingen en adviezen verwacht
wordt en dat conform de geldende verdeelsleutel aan de gemeente doorberekend
wordt. Voorts dat meer meldingen invloed hebben op de aanpak huishoudelijk
geweld en kindermishandeling en dit vervolgens leidt tot extra personele kosten in
het sociale domein.
Onze vragen hier zijn:
1. is hier een risico analyse op losgelaten en wat wordt mogelijk naar onze
gemeente doorberekend;
2. welke extra kosten zijn te verwachten op lokaal niveau in het sociaal domein.
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