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17 5 4319 Ondersteuning en Zorg
Beslisnota
Begroting 2018 en Jaarverslag 2016 van de GGD Gelderland-Zuid
Wijchen, 23 mei 2017
Geachte leden van de raad,
Wat adviseer je te besluiten?
1) In te stemmen met de zienswijze op de begroting 2018 en het jaarverslag 2016.
2) In te stemmen met de begroting 2018, met uitzondering van:
a. de indexering uniforme gemeentelijke bijdrage met 1,8%, deze toe te
kennen voor 1,22%
b. de incidentele verhoging inwonerbijdrage met € 338.000 en de structurele
verhoging van de inwonerbijdrage met € 273.000. Wij vragen de GGD om
de aanvraag incidentele verhoging te onderbouwen.
3) In te stemmen met het jaarverslag 2016.
4) in te stemmen met het voorstel om het voor 2016 positieve resultaat van €
180.000 toe te voegen aan de algemene reserve van de GGD
5) De meerjarenbegroting voor kennisgeving aan te nemen
Wat is de aanleiding voor dit voorstel?
De GGD Gelderland-Zuid is een gemeenschappelijke regeling die is opgericht op grond van
de Wet publieke gezondheid. De GGD heeft als doel het monitoren, bevorderen en
beschermen van de publieke gezondheid. Zij voert onder andere de volgende taken uit:
-

Jeugdgezondheidszorg via lokale consultatiebureaus
Preventie en bestrijding van infectieziekten door o.a. vaccinaties en voorlichting
Advisering over een gezonde leefomgeving
Toezicht en handhaving op kinderopvanglocaties
Toezicht op Wmo-voorzieningen
Gezondheidsbevordering in de wijk en op school door o.a. inzet van
gezondheidsmakelaars en Gezonde Schooladviseurs
Monitoren en analyseren van gezondheid door 4-jaarlijkse bevolkingsonderzoeken
Toegang tot beschermd wonen
Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), voor psychisch kwetsbare mensen die
zelf niet om hulp vragen
Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

- Voor Wijchen specifiek voert de GGD de coördinatie en monitoring van de Lokale
Toegangspoort uit.
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De GGD Gelderland-Zuid voert deze taken uit voor 16 gemeenten in de regio GelderlandZuid. Wethouder Engels zit namens Wijchen in het Algemeen Bestuur van de GGD. Ook
vervult wethouder Engels de functie van Dagelijks Bestuurslid.
In haar jaarverslag beschrijft de GGD de inhoudelijke en financiële doelen die zij behaald
heeft. In de begroting beschrijft de GGD haar plannen en financiële onderbouwing voor
het komende jaar. De GGD vraagt aan gemeenten die onderdeel uitmaken van de
gemeenschappelijke regeling om hun zienswijze op deze stukken.
Welk resultaat willen we bereiken?
De GGD onze zienswijze geven over de begroting 2018 en jaarverslag 2016.
Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?
1.1
De zienswijze op de begroting 2018 en het jaarverslag 2016 komt overeen met het
advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke regelingen.
Ten aanzien van het jaarverslag 2016 heeft de Adviesfunctie een positief advies
gegeven. Ten aanzien van de begroting 2018 constateert de adviesfunctie dat deze
niet in overeenstemming is met de Budgetrichtlijn Regio Nijmegen (BRN). De GGD
hanteert een indexatie van 1,8%. In het portefeuillehoudersoverleg Financiën van
20 april 2017 is besloten af te wijken van de BRN-norm van -0,6% en uit te gaan
van een index van 1,22%. Ook de onderbouwing voor incidentele extra middelen is
onvoldoende.
4.1

Het positieve resultaat over 2016 verhoogt het weerstandsvermogen.
Het resultaat over 2016 is € 180.000. Door dit toe te voegen aan de algemene
reserve van de GGD wordt het weerstandsvermogen verhoogd.

Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
2.1
Een lagere indexatie betekent een bezuiniging voor de GGD
De GGD is van mening dat de hogere indexatie nodig is om haar taken op het
bestaande niveau te kunnen uitvoeren.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
De begroting 2018 ziet er op twee manieren anders uit dan voorgaande jaren:


De bijdrage per gemeente is in 2018 voor uniforme producten geharmoniseerd
naar inwoneraantal. Dat betekent dat voor alle taken die de GGD voor alle
gemeenten uitvoert er nu een vast bedrag per inwoner wordt gerekend. In het
verleden werden verschillende systematieken gebruikt om de bijdrage per
gemeente te berekenen. De nieuwe indeling maakt de bijdrage per gemeente
transparanter. De harmonisatie leidt overigens maar tot beperkte verschuivingen.



De begroting 2018 kent een andere indeling. Eerst worden GGD-brede producten
omschreven waar meerdere afdelingen een bijdrage aan leveren. Daarna worden
de resterende uniforme producten per afdeling beschreven. Met name voor Veilig
Thuis levert dit meer transparantie op. Voorheen waren de kosten voor Veilig
Thuis verdeeld over verschillende posten, en werd een deel buiten de begroting
van de GGD bekostigd. Nu staat Veilig Thuis met één bedrag op de begroting.
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Nadeel van deze veranderingen voor uniforme producten is dat de Wijchense bijdragen
voor in 2018 lastig te vergelijken zijn met de bijdragen in 2017. In onderstaand overzicht
is daarom het totale bedrag voor uniforme taken benoemd. Wel uitgesplitst zijn: Veilig
Thuis, taken op factuurbasis, en het lokale maatwerk.
Begroting 2017

Begroting 2018

Uniforme taken, zonder Veilig Thuis

€

1.126.551

€

Veilig Thuis

€

290.691

€

291.155*

Toezicht kinderopvang

€

42.914

€

43.240

Huisvesting consultatiebureau JGZ

€

82.312

€

82.975

Maatwerk jeugdgezondheidszorg

€

19.864

€

20.223

€

45.538
1.625.661

Extra bijdrage 2018
Totaal te betalen uit GGD middelen

€

1.562.332

€

Coördinatie/monitoring Lokale Toegangspoort

€

190.000

€

Totaal te betalen aan de GGD

€

1.752.332

€

1.142.530

119.700*
1.745.361

*In de bijgevoegde Begroting 2018 staan voor de gemeente Wijchen twee verkeerde bedragen.
Deze zijn inmiddels gecorrigeerd, en staan wel correct in bovenstaand overzicht. Bij de post Veilig
Thuis staat een bedrag van € 339.937, maar dit moet zijn € 291.155. De post maatwerk Gezond
Leven staat voor een bedrag van € 235.972, maar dit moet zijn € 119.700.

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op de GGD begroting met een indexatie van 1,8%.
Hanteren we de door ons voorgestelde indexatie van 1,22% dan betekent dit voor Wijchen
ongeveer € 8.037 minder bijdrage.
De kosten voor de Lokale Toegangspoort worden betaald vanuit de middelen Wmo/Jeugd,
en zijn daarom apart opgenomen in het overzicht. Doordat deze kosten sterk dalen in
2018 vertekenen deze het totaalbeeld. Als we de kosten voor de Lokale Toegangspoort
buiten beschouwing laten dan zien we de toename door de indexatie en extra bijdrage.
Wijchen draagt in 2018 € 63.329 meer bij dan in 2017.
Bijlagen
1. Begroting 2018
2. Zienswijze gemeente Wijchen
3. Jaarverslag 2016
4. Advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De burgemeester,
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De gemeenteraad van Wijchen
17 5 4319 Ondersteuning en Zorg
Raadsbesluit
Begroting 2018 en Jaarverslag 2016 van de GGD Gelderland-Zuid
Samenvatting (korte inhoud)
In haar jaarverslag 2016 beschrijft de GGD de inhoudelijke en financiële doelen die zij
behaald heeft. In de begroting 2018 beschrijft de GGD haar plannen en financiële
onderbouwing voor het komende jaar. De GGD vraagt aan gemeenten die onderdeel
uitmaken van de gemeenschappelijke regeling om hun zienswijze op deze stukken. Het
College stelt voor om in onze zienswijze in te stemmen met beide stukken.
De raad van de gemeente Wijchen;
Gelet op: de GR GGD Gelderland-Zuid en artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van:
dinsdag 23 mei 2017
besluit:
1) In te stemmen met de zienswijze op de begroting 2018 en het jaarverslag 2016.
2) In te stemmen met de begroting 2018, met uitzondering van:
a. de indexering uniforme gemeentelijke bijdrage met 1,8%, deze toe te
kennen voor 1,22%
b. de incidentele verhoging inwonerbijdrage met € 338.000 en de structurele
verhoging van de inwonerbijdrage met € 273.000. Wij vragen de GGD om
de aanvraag incidentele verhoging te onderbouwen.
3) In te stemmen met het jaarverslag 2016.
4) in te stemmen met het voorstel om het voor 2016 positieve resultaat van €
180.000 toe te voegen aan de algemene reserve van de GGD
5) De meerjarenbegroting voor kennisgeving aan te nemen
Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van
De voorzitter,

De griffier,
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