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Omschrijving

Raadsvoorstel vaststellen Zienswijze op begroting
2019 en begrotingswijziging 2018 GR GGD & Veilig
Thuis Haaglanden (481).

Samenvatting

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de
concept zienswijze op de begroting 2019 en
begrotingswijzigingen 2018 GR GGD en Veilig Thuis
Haaglanden 2019.

GGD en Veilig Thuis Haaglanden voeren voor de negen
gemeenten in Haaglanden het regionale Programma
Publieke Gezondheid en de Veilig Thuis taken uit.

De in de voorliggende ontwerpbegroting verwerkte
ontwikkelingen hebben voor een belangrijk deel al in
2018 effect op de door GGD en Veilig Thuis
Haaglanden uit te voeren werkzaamheden.

In 2017 heeft een herijking voor de GR GGD
Haaglanden plaatsgevonden, waarbij een taakstelling
van € 481.000 is opgelegd aan het dagelijks bestuur
van de GGD. Ondanks de taakstelling is er toch sprake
van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage als
gevolg van indexering en een intensivering van
wettelijke taken en nieuw beleid met betrekking tot de
antibiotica resistentie aanpak, Toezicht op de
Kinderopvang, crisis- en evenementenmanagement en
TBC bestrijding.

Financiële consequenties

De bijdrage voor 2019 bedraagt voor gemeente
Leidschendam-Voorburg € 1.247.000
Dat is € 81.000 hoger dan waar nu rekening mee was
gehouden in de meerjarenbegroting van de gemeente
zelf. De financiële gevolgen hiervan worden in de
kadernota 2019-2022 meegenomen.

De in het raadsvoorstel genoemde
ontwikkelingen/uitgangspunten zullen al in 2018
effect hebben op de door GGD en VT Haaglanden
uitgevoerde werkzaamheden. Dit leidt voor gemeente
Leidschendam-Voorburg tot een toename van de
gemeentelijke bijdrage in 2018 met € 18.000 voor de
GGD, en € 21.000 voor Veilig Thuis. Deze tegenvaller
is meegenomen in de eerste tussentijdse rapportage
2018 (dat is een rapportage over de lopende begroting
2018 van de gemeente zelf).

Ten aanzien van de begrotingswijziging 2018 meldt
het college dat de GGD de ontwikkelingen die leiden
tot verhoging van de kosten als onvermijdelijk
beschouwt. Voor de gemeentelijke begrotingscyclus
betekent dit een risico. Onderzocht zou moeten
worden of de opbouw van een weerstandsvermogen
een oplossing zou kunnen zijn.
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Toelichting
Met dit voorstel ondersteunt het college de raad bij het geven van een zienswijze op de
begroting 2019 en begrotingswijzigingen 2018 van de GGD&VT Haaglanden.

