Bijlage 3
Zienswijzen gemeenten - Begrotingswijziging 2018 VT
Overzicht d.d. 28 juni 2018

Gemeente
Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Geldermalsen

Heumen

Lingewaal

Zienswijze
Door gemeente gemaakte opmerkingen
Gedeeltelijk akkoord Verzoekt GGD om DUV in te zetten voor de begrotingswijziging 2018 en restant te verdelen over de gemeenten.
Akkoord met begrotingsw.Ziet graag een financiele werkgroep die aan de slag gaat met de begroting VT.
Niet akkoord met voorber.Verzoekt onderbouwing van meldingen met onderzoek, tijdsinvestering per advies en van de overheadkosten.
Gedeeltelijk akkoord Geen onderbouwing in de begrotingswijziging met een duidelijke producten-/dienstenportfolio.
Akkoord met €480.000 Advies om een verbeterplan VT op te stellen om de overheadkosten te doen dalen.
Graag in overleg treden met de gemeenten over overdracht van VT naar de lokale toegangspoort.
Gedeeltelijk akkoord Verzoekt GGD om DUV in te zetten voor de begrotingswijziging 2018 en restant te verdelen over de gemeenten.
Akkoord met begrotingsw.Ziet graag een financiele werkgroep die aan de slag gaat met de begroting VT.
Niet akkoord met voorber.Mist concrete maatregelen om kosten terug te dringen.
Culemborg vraagt nadere onderbouwing van de kostentoename.
Akkoord
Als de DUV ingezet kan worden voor de dekking voor de kostentoename, kan de inwonerbijdrage omlaag.
Culemborg vraagt naar de sturingsmogelijkheden voor GGD, gemeenten en VT.
Gedeeltelijk akkoord Voor de aanloopperiode in 2018 wordt groei verwacht en hiervoor worden de gemeenten gecompenseerd via
Akkoord met €480.000 de DUV. Voor de resterende middelen gaat Druten uit van een structurele verhoging van de begroting VT
en € 311.010 voorber. van max. € 480.000 voor de regio.
Gedeeltelijk akkoord Geldermalsen is akkoord om de middelen van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang 2018 (€ 311.010)
Akkoord met €311.010 in te zetten voor de voorbereiding Nieuwe Meldcode en de Radarfunctie in 2018.
tbv voorbereiding
Niet akkoord
Geen sprake van financiele werkgroep en van gezamenlijke brede analyse met gemeenten.
Geen onderbouwing in de begrotingswijziging met een duidelijke producten-/dienstenportfolio.
Advies om een verbeterplan VT op te stellen om de overheadkosten te doen dalen.
Gedeeltelijk akkoord Lingewaal is akkoord om de middelen van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang 2018 (€ 311.010)
Akkoord met €311.010 in te zetten voor de voorbereiding Nieuwe Meldcode en de Radarfunctie in 2018.
tbv voorbereiding
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Gemeente
Maasdriel

Zienswijze
Akkoord

Neder-Betuwe

Niet akkoord

Neerijnen

Gedeeltelijk akkoord Neerijnen stemt in om € 480.000 extra toe te kennen ipv de meerkosten van € 1.088.166.
Akkoord met €480.000 Daarnaast is Neerijnen akkoord om de middelen van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang 2018
en €311.010 voorber.
(€ 311.010) in te zetten voor de voorbereiding Nieuwe Meldcode en de Radarfunctie in 2018.
Gedeeltelijk akkoord Nijmegen stelt voor om € 480.000 extra toe te kennen in plaats van de meerkosten van € 1.088.166.
Akkoord met €480.000 Daarnaast is Nijmegen akkoord om de middelen van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang 2018
en €311.010 voorber.
(€ 311.010) in te zetten voor de voorbereiding Nieuwe Meldcode en de Radarfunctie in 2018.
Gedeeltelijk akkoord Tiel verzoekt om het aandeel DUV vanuit het Rijk hiervoor in te zetten en het restant te verdelen over
Akkoord met begrotingsw.de deelnemende gemeenten. Tiel ziet graag dat een financiële werkgroep aan de slag gaat met begroting VT.
Niet akkoord met voorber.Tiel ziet graag terug welke maatregelen VT gaat nemen om de kosten terug te dringen.
Akkoord
Is verheugd dat de GGD de toezegging heeft gedaan n.a.v. de benchmark VT om de eigen processen tegen
het licht te houden om zo te trachten doelmatiger, efficienter en kostenbesparend te werken.

Nijmegen

Tiel

West Maas en Waal

Door gemeente gemaakte opmerkingen
Maasdriel verwacht van DB een visie op het perspectief van VT. Dit wordt vervat in een plan van aanpak dat
uiterlijk 1 sept. 2018 aan de raad wordt voorgelegd. Dit plan van aanpak bevat: inhoudelijke analyse van de
trend meldingen, inzicht in opbouw kosten en overhead, inzicht in kosten van de nieuwe taken per 1/1/2019.
VT dient dusdanig ingericht te worden dat binnen de huidige begroting 2018 gewerkt kan worden.
Met nadere onderbouwing zou de begrotingswijziging later dit jaar opnieuw voorgelegd kunnen worden.

Wijchen

Gedeeltelijk akkoord
Akkoord met €480.000

De onderbouwing is onvoldoende. Er bestaat een discrepantie tussen de realisatie 2017 en de te
verwachten groei in 2018 op basis van de aanscherping van de meldcode. Nadere onderbouwing op 1 sept.
Wijchen kent compensatie toe die gemeenten van het Rijk ontvangen via DUV (max. € 480.000 voor de regio).
Zaltbommel verwacht een duidelijke concretisering van de visie van VT op de doorontwikkeling en kostenbeheersing, waarbij extra aandacht is voor de integrale uivoering van taken van VT en specifiek voor de
samenwerking met de lokale wijkteams.

Zaltbommel

Akkoord

Totaal zienswijzen:

Akkoord: 7 stemmen van de 36
Akkoord: €480.000 + € 311.000 (tbv voorbereiding): 11 stemmen
Akkoord: €480.000: 5 stemmen
Akkoord: €311.000 (tbv voorbereiding): 3 stemmen
Akkoord met begrotingswijziging, niet met de voorbereidingskosten: 7 stemmen
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