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RG/WW
Zienswijze van de gemeenteraad van Tiel

Geacht bestuur,
In uw kaderbrief 2021 d.d. 13 november 2019 informeert u op hoofdlijnen over de
ontwikkelingen en het beleid 2021 van de GGD Gelderland-zuid en de verwachte financiële
consequenties. Daarvoor spreken wij onze dank uit. Bijgaand treft u aan de zienswijze van de
raad van de gemeente Tiel:
Meermaals is al door de raad van de gemeente Tiel gevraagd om een inzicht in de wettelijke
(uniforme) taken en de facultatieve taken. In de begroting 2021 begrijpen wij dat er een
onderscheid komt om inzichtelijk te maken wat het onderscheid is in de taken. Zo mogelijk
anticiperend op een mogelijk “cafetaria model” (vraaggericht sturen).
Wij zouden graag van de GGD GZ zelf voorstellen willen ontvangen m.b.t. de uit te voeren
wettelijke taken. Naar ons oordeel dient op deze taken de focus primair te worden gelegd . Wij
geven u in overweging mee om met het opstellen van de begroting 2021 hier rekening mee te
houden.
Daarbij verzoeken wij u om te onderbouwen wat u voorstaat met de niet wettelijke taken, zodat
de raden in de positie worden gebracht om te beslissen wat wij met deze taken kunnen doen
(anders organiseren of mogelijk afstoten)
Wij kunnen instemmen met loon en prijs indexatie.
De daling van de algemene reserve zal nog meer nopen tot het blijven binnen de
(deel)begrotingen, iets wat naar mening van de raad van Tiel niet per definitie alleen negatief te
benaderen is.
Wat betreft de krapte op de arbeidsmarkt lijkt het ons voor de GGD niet anders dan voor
bijvoorbeeld gemeenten, het onderwijs en veel (zo niet alle) andere organisaties. In de huidige
maatschappij vinden wij dit een oneigenlijk argument om aan te voeren dat dit kosten
verhogend werkt; de krapte is al een paar jaar een algemeen bekend gegeven. Wij begrijpen
overigens dat u dit ook vermeld als een risico op de te leveren kwaliteit.

De gemeenteraad van Tiel verwacht dat anticiperen op deze arbeidsmarkt een
vanzelfsprekendheid is binnen de beleids- en bedrijfsvoering van een organisatie als de GGD
en niet dat zij dat als een extra risico ziet welke uniek zou zijn voor Gelderland Zuid. Mogelijk
kunt u hier ook rekening mee houden bij het opstellen van uw meerjaren beleidsprogramma
2020-2023.
Bij de jeugdgezondheidszorg maakt u klaarblijkelijk gedwongen keuzes aangezien u aangeeft
nee te moeten verkopen aan uw netwerkpartners. De gemeenteraad van Tiel gaat er van uit dat
in de begroting 2021 u met keuzevoorstellen komt hoe u uw eigen rol binnen de keten gaat
vervullen en hoe u op een andere wijze (binnen uw eigen taak en verantwoordelijkheid) met uw
netwerkpartners samen de inwoner van de juiste zorg zal voorzien.
Bij Veilig Thuis is in een eerder stadium ‘onder druk’ afgesproken te werken met
begrotingswijzigingen achteraf; dat betekent in wezen dat er nog steeds van uit wordt gegaan
dat de deelnemende gemeenten gebruikt kunnen worden als financieel stuwmeer. Wij zien
graag bij de begroting van 2021, vanuit uw professionaliteit, andere oplossingsrichtingen dan
louter aan de financiële kant bij te plussen?
De onzekerheid of de nieuwbouw doorgang vindt begrijpen wij. Het door u benoemde risico
roept meer vragen op dan het antwoorden geeft. Wij zien in dat licht de financiële risico’s eerder
afnemen dan toenemen, ook als de nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Er zullen momenteel
genoeg aannemers zijn die graag mee in willen schrijven bij nieuwbouw.
Bij Toezicht kinderopvang geeft u aan het toezicht niet conform landelijke uitgangspunten te
kunnen organiseren. De gemeenteraad van Tiel gaat er van uit dat in de begroting 2021 u met
keuzevoorstellen komt hoe u dit toezicht op een ander wijze wil gaan inrichten zodat het wel
voldoet aan de landelijke uitgangspunten.
Tot slot somt u in bijlage 1. op wat de GGD doet/is als publieke gezondheidsdienst in het
sociaal domein. Onduidelijk is/blijft wat naast wettelijke taken, capaciteit vraagt van uw
organisatie. Dientengevolge is onzeker of primair de focus wel ligt op die wettelijke taken. Zeker
nu u ook als uitvoerende partij verschillende taken op u gaat nemen binnen de verplichte
geestelijke gezondheidszorg.
Wij zien in de begroting van 2021 een onderscheid gemaakt worden tussen (deel)begrotingen
die gekoppeld zijn aan puur wettelijke taken voor/van een GGD en die activiteiten die GGD
Gelderland Zuid verricht die niet tot haar primair wettelijke taak behoren.
Wij zien uw ontwerp-begroting 2021 met belangstelling tegemoet en zullen daarbij toetsen of en
zo ja in welke mate ingegaan wordt op onze zienswijze bij uw kaderbrief 2021.
Met vriendelijke groet,
De raad van de gemeente Tiel
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