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Ontwerpbegroting 2018 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).
INHOUD VOORSTEL
In te stemmen met een reactie aan de VGGM omtrent de begroting 2018 waarin de zienswijze
van de raad wordt verwoord dat:
 wordt ingestemd met verhoging van de inwonersbijdrage van € 0,48 als gevolg van de loonen prijscompensatie 2018, loon/prijscompensatie inhaaleffect 2016 en beleidsintensivering
voor de ‘vier pijlers van de publieke gezondheid’;
 wordt ingestemd met de conceptbegroting 2018.
1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Bespreking van de ontwerpbegroting 2018, jaarverslag 2016 en jaarrekening 2016 van de
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.
2 Wat is de aanleiding?
De VGGM heeft de ontwerpbegroting 2018 op 31 maart 2017 aangeboden aan de colleges van
de deelnemende gemeenten met het verzoek aan de raad om een reactie.
De zienswijze van onze gemeente wordt voor 1 juni 2076 doorgegeven aan het bestuur van
de VGGM, zodat dit in de vergadering van het Algemeen Bestuur VGGM d.d. 28 juni 2017
overgebracht zal worden.
Ter besluitvorming wordt voorgelegd een verhoging van de inwonersbijdrage van € 0,48.
Ook wordt de geactualiseerde begroting van 2017 voorgelegd in het kader van de
begrotingsrechtmatigheid. Deze is geïntegreerd opgenomen in de conceptbegroting 2018.
3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (2015);
Wet gemeenschappelijke regelingen.
4 Wat willen wij bereiken?
Reactie van de raad op de ontwerpbegroting 2018 kenbaar maken aan de VGGM.
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5 Wat gaan wij ervoor doen?
De VGGM gaat in de ontwerpbegroting 2018 uit van een verhoging van de inwonersbijdrage
van in totaal € 0,48 per inwoner.
In de tabel recapitulatie inwonersbijdrage 2017-2018 op pagina 10 van de onderliggende
conceptbegroting onder paragraaf 2.2 is per component het voorgestelde standpunt
opgenomen.
6 Wat gaat het kosten?
De VGGM gaat in de ontwerpbegroting 2018 uit van een verhoging van de inwonersbijdrage
van in totaal € 0,48 per inwoner tot € 13,32. Hiermee komt de geraamde bijdrage voor
Rheden uit op een bedrag van € 583.716,00. De stijging komt voort uit:
- loon- en prijsstijging 2018
€ 0,16
- loon-/prijscompensatie inhaaleffect 2016
€ 0,08
- schrappen omslagrente GGD-aandeel
€ -0,03
- doorontwikkeling 4 pijlers van de publieke gezondheid
€ 0,27
Kaderbrief
In de kaderbrief 2018 was een stijging van de inwonersbijdrage voorzien van € 0,28.
De inwonersbijdrage valt nu € 0,20 hoger uit dan in de kaderbrief. Bij het opstellen van de
kaderbrief 2018 werd verondersteld dat het voordeel van het schrappen van de rekenrente
ingezet kon worden als dekking voor de beleidsintensivering op de 4 pijlers van de GGD.
Het rentevoordeel heeft echter betrekking op de activastaat brandweer en zal dan ook
verwerkt worden in de bijdrage brandweer.
4 Pijlers GGD
De doorontwikkeling van de 4 pijlers van de publieke gezondheid beslaat een groot deel van
de verhoging van de inwonersbijdrage. Het is onderdeel van het landelijk stimuleringsprogramma Publieke Gezondheid, welke tot doel heeft meer zicht te krijgen op de inzet en
effectiviteit van de publieke gezondheid en om de 4 GGD-pijlers inhoudelijk verder uit te
bouwen en te versterken. Deze pijlers (feitelijk: fundamentele taken) zijn:
1 monitoren, signaleren en adviseren;
2 uitvoerende taken gezondheidsbescherming Pijler;
3 publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises;
4 toezicht houden.
In de begroting vanaf 2018 is structureel 2 fte extra beleidscapaciteit voorzien om de
doorontwikkeling op de pijlers goed in te kleuren. De beleidsintensivering heeft tot doel pijler
1 ‘monitoren, signaleren en adviseren’ te versterken. De ontwikkelingen op het gebied van
informatievoorziening zoals business intelligence, kernregistratie en big data volgen elkaar in
rap tempo op. Met behulp van de extra beleidscapaciteit kan de GGD meegaan met die
ontwikkelingen en deze vertalen naar informatie- en adviesproducten voor gemeenten.
Recente voorbeelden zijn de gemeenteprofielen en de integrale jeugdrapportage. De toekomst
vraagt om het nog eenvoudiger toegankelijk maken van GGD-informatie, zodat deze in
verbinding kan worden gebracht met andere bronnen van bijvoorbeeld gemeenten.
Wij onderschrijven het belang van de intensivering op de 4 pijlers van de publieke
gezondheid. De informatievoorziening van GGD helpt ons op lokaal niveau trends te
signaleren, doelstellingen te formuleren en te monitoren. Daarmee vormt het een belangrijke
basis voor o.a. het uitvoeringsplan Meerjarenbeleidkader Sociaal Domein, de
programmabegroting en specifieke notities zoals de lokale nota publieke gezondheid en het
toekomstige alcohol- en drugsbeleid.
Vergelijking
Verder willen wij benadrukken dat de inwonersbijdrage voor de regio Gelderland-Midden
relatief laag blijft. In 2016 heeft Veiligheidsregio Gelderland-Midden de landelijke visitatie
gehad. Dit heeft geresulteerd in een goede waardering van de visitatiecommissie t.a.v. de
veiligheidsregio.
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Brandweer
De bijdrage van Rheden voor de uit te voeren brandweertaken bedraagt voor 2018
€ 2.567.316,00. De financiële consequenties voor de gemeente Rheden worden meegenomen
in de voorjaarsnota 2017.
7 Wat zijn de risico’s?
Verwezen wordt naar de paragraaf Risico’s in de conceptbegroting.
8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Niet van toepassing.
9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Indien de raad instemt met het voorstel wordt het Algemeen Bestuur van de VGGM per
bijgevoegde brief op de hoogte gesteld van de reactie van de raad.
10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Niet van toepassing.
Bijlagen en voorafgaande relevante besluitvorming
Gelet op de hoeveelheid en de omvang van de bijlagen zijn deze niet fysiek toegevoegd maar zijn
deze beschikbaar via de link:
http://www.vggm.nl/vggm/over_vggm/bestuur/jaarrekening_en_begroting
De Steeg, 18 april 2017
Burgemeester en wethouders van Rheden,
P.M. van Wingerden-Boers,
burgemeester.
J.W. Kettelerij,
secretaris.
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