Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie
Nummer

DOC-20-223546

Zaaknummer

Z-19-083029

Naam commissielid

C. Selders

Fractie

CDA

Onderwerp

Commissievragen CDA raadscie. 30-1 agendapunt 8.1 GR GGDHN Kadernota 2021

Datum waarop de vraag is gesteld

27 januari 2020

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

Tabel Verloop meerjarenperspectief 2021 - 2024, pagina 5
De ‘uitbreiding aanvullende diensten’ staat vanaf 2022 op €0 terwijl er in de tekst gesproken wordt
over “Continuering van deze activiteiten leidt tot een structurele verhoging ten opzichte van de
programmabegroting 2020.”
1.

Wat is de verklaring hiervoor?

antwoord

Voor de aanvullende diensten OGGZ, Brede Centrale Toegang en het
Prostitutiegezondheidscentrum is vanwege uitbreiding van activiteiten meer subsidie
beschikt dan primair begroot in 2020. In het meerjarenperspectief 2021 zijn baten en de
daarmee samenhangende lasten verhoogd met € 323.000. Vervolgens is dit bedrag
opgenomen in de primair begrote bedragen van 2022 - 2024. Voor de jaren 2022 – 2024
zijn deze baten en lasten niet geïndexeerd.

Bij WvGGZ staat in deze tabel bij zowel de baten als lasten in de tabel voor 2021 € 520 opgenomen
en voor de jaren daarna €11, €10 en €10.
2.

Waardoor ontstaat dit grote verschil?

Antwoord

De structurele baten en lasten voor de uitvoering van de taken in het kader van de
WvGGZ zijn voor 2021 geraamd op € 520.000 en verwerkt in het meerjarenperspectief.
Vervolgens is dit bedrag opgenomen in de primair begrote bedragen van 2022 - 2024. De
mutatie voor de jaren daarna betreft alleen de indexering van de baten en lasten
overeenkomstig de begrotingsuitgangspunten van pagina 4.

Bijlage 3, pagina 14

De Wvggz is per 1 januari ingegaan. In het op 23 januari jl. aangenomen rvs ‘Samenwerking
kwetsbare inwoners’ staat op pagina 26: “Naar verwachting gaat Vangnet en Advies dit uitvoeren.”
In de bijlage staat niet bij elke gemeente een bijdrage voor OGGZ Vangnet en Advies opgenomen.
3.

Komt dit door gezamenlijke inkoopafspraken?

Antwoord

Ja, de uitvoering van de taak WvGGZ wordt uitgevoerd door Vangnet en Advies. De
totale bijdrage voor Medemblik bedraagt € 30.000,-. Dit is inclusief de kosten voor
Vangnet en Advies. Dit onderdeel wordt hier niet gespecificeerd.

Zienswijze pagina 3
Bij financiële consequenties - gemeentelijke bijdrage aanvullende diensten, staat dat voor de
nieuwe taak WvGGZ voor de GGD de lasten gelijk zijn aan de baten. Echter de gemeente ontvangt
minder dan de bijdrage die de GGD aan ons toerekent.
4.

Is het niet zinnig om hierover iets bij de zienswijze op te nemen?

Antwoord

Nee, we zijn nog ambtelijk in overleg over de toe te passen verdeelsleutel.

Zienswijze pagina 4
Bij financiële consequenties - kengetallen, staat dat de GGD een drietal verplichte financiële
kengetallen niet heeft opgenomen. Dit was vorig jaar ook het geval.
Bij WFA geldt hetzelfde en in de zienswijze over het WFA staat: “Het bestuur van het WFA te
verzoeken om: in het vervolg kengetallen (over schuldquota, solvabiliteit en exploitatieruimte) op
te nemen in de Kadernota, zoals ook wordt gedaan in de begroting;”
5.

Is het niet zinnig om dit ook toe te voegen aan de zienswijze over de GGD?

antwoord

Ja, dit kunnen we net als vorig jaar overnemen.

Veilig Thuis
In 2018 was de zorg om VT zeer groot. Veilig Thuis is nu geregeld middels een DVO voor de 18
gemeenten, welke loopt t/m 2021 (infonota 10-12-‘19). Vorig jaar is er een apart raadsvoorstel voor
de begroting van 2019 voorgelegd in maart 2019.
6.

Krijgen we voor VT ook een begroting voorgelegd voor 2020? Zo ja, wanneer?

Antwoord

De bijdrage voor Veilig Thuis 2020 is verwerkt in de gemeentebegroting 2020 waarover
de raad een besluit heeft genomen in november 2019.

