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Zienswijze ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018 GGD en
VT Haaglanden
Geacht bestuur,
Op 12 april 2018 heeft u ons de ontwerpbegroting 2019 en de begrotingswijzigingen 2018
van de GGD en VT Haaglanden aangeboden met het verzoek onze zienswijze uiterlijk 9
juni a.s. aan u te doen toekomen.
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en VT Haaglanden (voorheen GR GGD
Haaglanden) is per 1 januari 2018 een nieuwe fase ingegaan. Wij zijn tevreden over het
feit dat de herijking van de GR GGD Haaglanden is afgerond en heeft geleid tot een aantal
veranderingen in de governance van de GR en in het takenpakket dat de GGD uitvoert
voor de GR. Ook zijn wij positief over het feit dat Veilig Thuis (VT) onder publieke
aansturing is gebracht en is toegevoegd als apart organisatieonderdeel, met een eigen
programmaonderdeel in de GR-begroting. Het is tevens indrukwekkend dat het Veilig
Thuis is gelukt om, ondanks de inzet die dit heeft gevraagd, in 2017 7% meer meldingen
en 19% meer adviezen te verwerken.
Het feit dat de financiële bijdrage van de gemeente Den Haag voor de regionale GGD
diensten per 2018 is opgenomen in de begroting van de GR GGD en Veilig Thuis
Haaglanden zorgt voor meer transparantie.
De door u voorgelegde stukken voor de GR GGD-VT Haaglanden geven een helder beeld
van de taken en de hieraan verbonden kosten voor 2018 en 2019..
Wij willen graag de volgende opmerkingen maken:

Graag in uw antwoord datum en ons kenmerk vermelden.
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Harmonisatie overhead:

In de voorliggende begroting wordt voor de uitvoeringsorganisaties voor GGD en VT
gerekend met verschillende bedragen voor de toerekening van centrale overhead. Zoals
afgesproken bij de herijking in 2017 zal in 2018 harmonisatie van de toerekening van
overhead plaats gaan vinden. Dit voorkomt dat claims in het kader van bedrijfsvoering
fluctuatie van de kosten bij de regiogemeenten tot gevolg kan hebben, zoals dit in de
begroting 2019 bij huisvesting en management voor VT nog wel het geval is.
Wij verzoeken u met de Gemeente Den Haag af te spreken dat harmonisatie van de
toerekening van overhead voor de begroting 2020 e.v. geëffectueerd zal worden.

Betreffende de GGD
 De eerste stappen om invulling te geven aan resultaatgericht werken zijn gezet in de
begroting 2019. Hierbij zijn inhoudelijke prestaties gedefinieerd op zowel kwantitatief
als kwalitatief niveau. In het vervolgtraject vinden wij het van belang dat de
uitvoeringsorganisatie GGD en de deelnemende GR gemeenten gezamenlijk werken
aan de doorontwikkeling van resultaatgerichte sturing.
Daarnaast vragen wij aandacht voor visieontwikkeling door de GGD. Tijdig kunnen
inspelen op ontwikkelingen vraagt een visie op de lange termijn. We vragen de GGD
om dit in samenspraak met de deelnemende gemeenten te doen.


Doelmatigheidsonderzoek:

Met u is afgesproken dat in het kader van de bij de herijking opgelegde taakstelling van €
481.000, invulling in 2018 plaats zal vinden. In de begroting 2019 is de invulling van deze
taakstelling verwerkt. Daarnaast is afgesproken dat in 2018 een doelmatigheidsonderzoek
zal plaatsvinden in het kader van de invulling van het tweede deel van de taakstelling,
hetgeen moet leiden tot een zo efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoeringsorganisatie. Wij
verwachten dat de evaluatie van de financieringssystematiek van de taken
gezondheidsbevordering en epidemiologie daarin wordt meegenomen.
Wij verzoeken u met de Gemeente Den Haag af te spreken dat het aangekondigde
doelmatigheidsonderzoek zo snel mogelijk plaats zal vinden en nadere afspraken te
maken over de invulling van de hieraan gekoppelde taakstelling voor 2019.
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Betreffende Veilig Thuis
 Groei Veilig Thuis:
De bijdrage van de regiogemeenten aan de kostenstijging als gevolg van de definitieve
inrichting van de organisatie is eenmalig. Vanaf 2020 moeten kosten inzake
bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid zijn van de uitvoeringsorganisatie. Wij
verwijzen hiertoe naar het eerder genoemde verzoek inzake de harmonisatie van de
overheadkosten.
De groei van het aantal meldingen en adviezen en nieuwe taken leiden tot een forse
groei van de organisatie voor VT. Dit heeft tot gevolg dat de regiogemeenten worden
geconfronteerd met een onvoorziene stijging van de kosten. Wij verzoeken u met de
gemeente Den Haag af te spreken dat in 2018, naast het onderzoek in de
bedrijfsvoering, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de groei van het aantal
meldingen en adviezen en de mogelijk te nemen beheersmaatregelen, zodat de
regiogemeenten inzicht kan worden gegeven in het meerjarig perspectief inzake de
groei van VT en de hieraan verbonden kosten en opbrengsten.
Daarnaast dient evaluatie van de gekozen verdeelsleutel, in samenhang met de
regiovisie Huiselijk Geweld, eind 2018 plaats te vinden zodat een evenwichtige
verdeling van de kosten over de regiogemeenten is geborgd en een eventuele
bijstelling in de begroting 2020 kan worden toegepast.
Tot slot verzoeken wij u te onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is de GR
een eigen weerstandsvermogen op te laten bouwen zodat fluctuaties in de
gemeentelijke bijdragen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Betreffende de begrotingswijziging 2018
 Wij constateren dat u de ontwikkelingen die leiden tot verhoging van de kosten in 2018
voor de uitvoeringsorganisatie GGD als onvermijdelijk beschouwt. Voor de toekomst
verzoeken wij u het proces m.b.t. nieuwe taken zowel voor de GGD als VT m.b.t. de
groei van de organisatie zo in te richten dat ook in de gemeentelijke begrotingscyclus
zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de stijging van de kosten voor de
regiogemeenten. Hierbij verzoeken wij u mee te nemen of- en in in welk mate- de
opbouw van een weerstandsvermogen hieraan een bijdrage kan leveren.

Datum
Ons kenmerk
Pagina

/
4/4

Wij danken het bestuur, de directies en medewerkers van de GGD Haaglanden en Veilig
Thuis Haaglanden voor de inzet ten behoeve van de preventie gezondheidszorg en
preventie huiselijk geweld en kindermishandeling in onze gemeente. Wij wensen u veel
succes met de uitvoering van de verdere professionalisering van de GGD en Veilig Thuis.

Met vriendelijke groet,
de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg
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