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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Zienswijze op de GGD kaderbrief 2021
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
Vast te stellen de zienswijze op de GGD kaderbrief 2021
Aanleiding
De GGD Gelderland-Zuid is een gemeenschappelijke regeling met als doel het monitoren,
beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid.
In de kaderbrief formuleert de GGD de voorgenomen inhoudelijke en financiële kaders
voor de conceptbegroting 2021. Dit stelt deelnemende gemeenten in de gelegenheid om
een zienswijze te geven, zodat de GGD de standpunten van gemeenten kan meenemen
bij het opstellen van de conceptbegroting.
Eerdere besluiten
Datum
22-05-2019
22-05-2019
14-11-2019

Korte omschrijving eerder genomen besluit
Reactie op de bouwstenen t.b.v. de Meerjarenstrategie GGD 2020-2023
(19/029937)
Zienswijze op de GGD begroting 2020 en jaarrekening 2018 (19/029762)
Zienswijze op de GGD begrotingswijziging Veilig Thuis 2019 (19/037842)

Gewenst resultaat
De GGD onze zienswijze geven op de GGD kaderbrief 2021.
Argumenten
1.1
Deze zienswijze past binnen ons beleid t.a.v. de GGD.
In de zienswijze nemen we standpunten in die aansluiten bij onze eerdere
zienswijzen. Het gaat dan met name over onze standpunten dat:
 wij geen verdere uitzetting van de GGD begroting wensen;
 wij vinden dat gemeenschappelijke regelingen geen hoog
weerstandsvermogen nodig hebben, aangezien de risico’s van GR’en
gedekt worden door gemeenten;
 wij ons nog steeds zorgen maken over de inhoudelijke en financiële
ontwikkeling van Veilig Thuis;
 wij een begrotingsindeling wensen die ons in staat stelt om keuzes te
maken in welke taken wij bij de GGD beleggen;
 wij, in navolging van bovenstaande, een duidelijk onderscheid willen
tussen uniforme en facultatieve taken. Daarom willen we weten wat de
GGD vanuit haar uniforme pakket bijdraagt aan de Omgevingswet, en
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daarom benadrukken we in onze zienswijze dat de Wet verplichte GGZ een
facultatieve taak is en ook zodoende moet worden gefinancierd.

1.2

Met deze zienswijze kan de raad zijn kaderstellende rol beter vervullen.
Het werken met een kaderbrief was een aanbeveling uit het rekenkamerrapport
‘Grip krijgen op Veilig Thuis’. Het voorleggen van een kaderbrief stelt
gemeenteraden in staat aan de voorkant invloed uit te oefenen op de begroting.

Financiële gevolgen
In de zienswijze op de kaderbrief geven we ons standpunt aan t.a.v. de financiële kaders.
Dat heeft op dit moment nog geen directe financiële gevolgen, maar wordt door de GGD
meegenomen in de vertaling naar de conceptbegroting 2021.
Uitvoering of Vervolgstappen
Na besluitvorming sturen we onze zienswijze naar de GGD.
In het voorjaar wordt de conceptbegroting 2021 voorgelegd aan gemeenten.
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