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BEGROTINGEN GEMEENSCHAPPELIJK REGELINGEN

Naam
gemeenschappelijke
regeling
Betreft

GGD Noord- en Oost Gelderland (GGD NOG)

Programma/product
Context (wat doet de
regeling voor onze
gemeente/doelstellingen)
Belangrijkste
zaken/relevante
ontwikkelingen
(o.a. opvallende
zaken/nieuw beleid,
gemeentelijke invloed)

Zorg voor wie dat nodig heeft
De Gemeenschappelijke Regeling GGD Noord- en Oost Gelderland
voert voor de gemeente Berkelland de wettelijke taken publieke
gezondheid uit.
De concept-programmabegroting 2022 van de GGD NOG, een
voorstel nieuw beleid en de jaarstukken 2020. Deze stukken liggen
ter goedkeuring en instemming nu voor.

Doelrealisatie (is/wordt
het doel gehaald dat de
gemeenschappelijke
regeling beoogt te
realiseren?)

Begroting

Het voorstel nieuw beleid betreft een aanpassing in de
inwonerbijdrage als gevolg van toegenomen kosten voor het
Rijksvaccinatieprogramma. Deze wettelijke taak is de afgelopen
jaren uitgebreid met, onder andere het verhogen van de
vaccinatiegraad en het toevoegen van de meningokokken ACWY
vaccinatie voor 14-jarigen. Voor deze taken worden gemeenten
gecompenseerd via een rijksbijdrage in het gemeentefonds. De
GGD stelt voor om vanaf 2022 deze extra kosten structureel te
dekken uit de inwonerbijdrage. Dit resulteert in een toename van €
21.791,- per jaar. Deze stijging zal worden meegenomen in de
Perspectiefnota 2022.
Met deze verhoogde bijdrage kan de GGD efficiënter en goedkoper
te werk gaan.
De begroting 2022 voldoet aan de door de gemeenschappelijke
regeling gestelde eisen. De begroting 2022 is tevens in lijn met de
in de uitgangspuntennota 2022 gestelde kaders en doelen. Deze
nota is op 16 februari in de raad besproken.
Om de resultaten te monitoren hanteert de begroting een aantal
beleidsindicatoren, welke terugkomen in de regelmatig gehouden
bevolkingsmonitors. De indicatoren sluiten aan bij de
uitgangspuntennota.
De jaarrekening 2020 voldoet aan de door de gemeenschappelijke
regeling gestelde eisen. Het resultaat is een positief saldo van €
69.000,-, hoofdzakelijk door een positief saldo op het product
forensische geneeskunde. Dit positieve saldo zal aan de
gemeenten worden uitgekeerd en worden toegevoegd aan het
GGD budget. De jaarstukken zijn door de accountant goedgekeurd.
Uit de jaarstukken blijkt dat de aanpak van de COVID-19 pandemie
de grootste uitdaging is geweest van de GGD. De GGD heeft zijn
reguliere werkzaamheden moeten aanpassen om aan de
gevraagde capaciteit het hoofd te kunnen bieden. Alle kosten die
samenhangen met de aanpak COVID-19 worden door het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
gecompenseerd, voor zover deze niet gedekt zijn uit de reguliere
inwonerbijdrage. Het gaat hierbij ook om indirecte kosten, zoals het

Financiële gevolgen
(totaal of bijdrage per
inwoner)

inhalen van achterstanden reguliere werkzaamheden en de
hiermee samenhangende omzetderving. Voor 2020 heeft de GGD
NOG € 12,1 miljoen bij VWS gedeclareerd.
Concept-programmabegroting 2022 GGD NOG
In de Algemeen Bestuursvergadering van november 2019 zijn
afspraken gemaakt over een nieuwe indexeringssystematiek. Deze
nieuwe manier van indexeren wordt toegepast in de
programmabegroting 2022.
De indexering in de programmabegroting 2022 is vastgesteld op
0,89%. Voor de gemeente Berkelland is het aantal inwoners
vastgesteld op 31 december 2020 43.846. Dit resulteert in een
conceptbegroting van:

€ 358.076 voor publieke gezondheid (inwonerbijdrage: €
8,17);

€ 362.694 voor jeugdgezondheidszorg (inwonerbijdrage: €
8,27);

€ 720.770 totaal (inwonerbijdrage: € 16,44)
Op basis van de begroting wordt dus van de gemeente Berkelland
een bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling gevraagd van €
720.770,-. Dit is een toename van € 7.890,- ten opzichte van 2021.
Deze stijging zal worden meegenomen in de Perspectiefnota 2022.
Na vaststelling van de begroting in de Algemeen
Bestuursvergadering van 8 juli 2021, zal dit bedrag worden
toegevoegd aan het budget voor de GGD NOG.

Andere gevolgen (niet
financieel, denk aan:
doelbereiking, overleg,
efficiëntie, ambtelijke
inzet)

Advies college
Achterliggende stukken
(ter inzage bij de griffie)
Portefeuillehouder
Meer informatie bij:

1e Begrotingswijziging 2022
De eerste begrotingswijziging 2022 betreft een verhoging van de
inwonerbijdrage als gevolg van de toegenomen kosten voor het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
De GGD stelt als nieuw beleid voor om de reële kosten die hiermee
samenhangen, structureel te dekken uit de inwonerbijdrage. Deze
stijgt hiermee met € 0,49 per inwoner naar € 16,93 totaal. Voor
Berkelland gaat het om een verhoging van in totaal € 21.791,-.
Deze stijging zal worden meegenomen in de Perspectiefnota 2022
De GGD gaat de komende jaren meer inzetten op het aanbieden
van preventieve producten. Hierbij sluit de GGD zoveel mogelijk
aan op lokale activiteiten, dit uit efficiencyoverwegingen. Samen
met lokale partners en gemeenten wordt de uitwerking van de
Bestuursagenda geactualiseerd, hierbij ligt de focus op kwetsbare
groepen en het verkleinen van de sociaaleconomische
gezondheidsongelijkheden.
In 2020 is gestart met de takendiscussie GGD NOG. De centrale
vraag hierin is welke GGD willen wij en wat betekent dit voor de
gemeenten? De takendiscussie is gekoppeld aan de strategische
visie voor de toekomst. Het is de vraag in hoeverre de uitkomst van
de takendiscussie een weerslag zal hebben op de
programmabegroting 2022. Over de voortgang van de
takendiscussie worden de gemeenteraden dit voorjaar
geïnformeerd.
Instemmen
Wethouder G.P.L. ter Denge
LC Oorsprong (tel. 0686832576)
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