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Zienswijze kadernota GGD 2020
Rvs Zienswijze kadernota's 2020 gemeenschappelijke regelingen (DOC-19-121166)
Y. Nijsingh (D66), C. Selders (CDA), R. Manshanden (GL), J. Stam (VVD), A. van der
Geest (PW2010), P. Koning (PWF), R. Paarlberg (GB)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 28 februari 2018;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
de gemeente Medemblik 2018-2020,
Constaterende dat:
 Kadernota’s van de GR’en, raden de mogelijkheid geven om in een vroeg stadium zowel inhoudelijk als
financieel te sturen;
 Er al langer zowel financieel (sinds 2015 elk boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat) als
inhoudelijk (Veilig Thuis) problemen zijn bij de GGD;
 De gemeenteraad van Medemblik bij de begrotingen 2019 en jaarrekeningen 2017 GGD-HN een motie
heeft aangenomen waarin wordt opgeroepen tot een duidelijke uitvoering van de wettelijke
verantwoordelijkheid ex art. 4.1.1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 voor de inwoners van
gemeente Medemblik (tot op heden uitgevoerd door Veilig Thuis);
 De raad in Heerhugowaard in 2018 unaniem zijn zorgen heeft geuit over de financiële situatie van de
GGD.
Overwegende dat:
 De raden voor gemeenschappelijke regelingen (dus ook de GGD) hun kaderstellende rol moeten kunnen
spelen, waarvoor de kadernota financiële en beleidsmatige kaders dient te bieden;
 De kaderbrief GGD voor het jaar 2020 hier niet aan voldoet:
 niet aangegeven wordt wat de GGD inhoudelijk wil bereiken in 2020;
 er wordt enkel genoemd dat er in 2019 een ‘zorgvuldig bestuurlijke herijking van de
beleidskaders voor de komende jaren moet plaatsvinden’;
 Dit ertoe leidt dat:
 de raad niet in positie wordt gebracht om zijn kaderstellende rol te spelen voor de begroting
2020 van de GGD;
 Deze begroting in ontwerp medio april 2019 beschikbaar komt voor de raad;
 De raad in juni 2019 een besluit neemt over de zienswijze op deze ontwerp-begroting;
 Dit vereist dat de financiële en beleidsmatige informatie die nu ontbreekt dan wél beschikbaar is,
zodat de raad kan afwegen welke beleidsmatige en financiële keuzes de raad wenst voor de GGD en
aldus zijn kaderstellende rol kan spelen en waarbij de raad een besluit kan nemen of en in hoeverre er
voor 2020 een beleidsarme begroting komt voor de GGD;
 Wat betreft het proces bij de GGD om orde op zaken te krijgen de raad eveneens zijn rol moet kunnen
spelen;
 De vervlechting van Veilig Thuis met de GGD-HN sinds de oprichting in 2015 een negatieve invloed op
de GGD-HN lijkt te hebben;
 De indexatie Veilig Thuis en de huisvesting van JGZ niet goed worden toegepast en verplichte
financiële kengetallen niet zijn opgenomen in de kadernota.
Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:
Pt. 1 van het besluit aanvullen met de volgende tekst:
“met dien verstande dat de zienswijze op de kadernota 2020 van de GGD als volgt luidt:
1. De raad geeft een negatieve zienswijze op de kadernota 2020 GGD HN, gezien het ontbreken van
beleidsmatige kaders waarin maatschappelijke doelen worden geformuleerd en het feit dat de focus
beperkt wordt tot het op orde brengen van de basis voor de gemeenschappelijke regeling GGD HN.

2. Voor beleidsontwikkeling, inclusief consequenties, ontbreekt een tijdig participatietraject met
gemeenten. Gevraagd wordt om bij het aanbieden van de ontwerp-begroting 2020 financiële en
beleidsmatige informatie die nu ontbreekt wél te verstrekken aan de raden (m.n. visie, ontwikkeling,
beleidskaders en financiële consequenties).
3. Voor grip en sturing op de gemeenschappelijke regeling is vanaf de programmabegroting 2020 een
onderscheid nodig in GR taken en aanvullende/niet GR taken met hierbij een nadere onderverdeling.
Veilig Thuis, inclusief de daartoe behorende overhead, financieel ontvlochten dient te worden uit de
gemeenschappelijke regeling GGD HN.”.
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