
T T ^ 
RAADSVOORSTEL 
16R.00008 

gemeente 
W O E R D E N 

Indiener: college van burgemeester en we 

Datum: 19 januari 2016 

Portefeuillehouder(s): Y. Koster 

Portefeuille(s): volksgezondheid 

Contactpersoon: A. de Leeuw 

Tel.nr.: 06-35113543 E-mailadres: 

16R.00008 

leeuw.a@woerden.nl 

Onderwerp: Zienswijze Concept Kadernota 2017 GGD regio Utrecht 

De raad besluit: 
I Als zienswijze op de concept Kadernota 2017 de volgende aandachtspunten te geven: 

1. Deze kadernota heeft een hoog ambitieniveau. De GGD wil toonaangevend worden op 
landelijk niveau. Hoe de GGD dat gaat doen wordt in de concept Kadernota nog niet heel 
concreet. De vraag is welke betekenis de ambities hebben voor de formatie en de begroting 

2. De GGD gaat meer dan voorheen verantwoording afleggen via gemeenterapportages, 
smarter cijfers aanleveren vergezeld van feiten en inzichten. Deze ambitie moet in 2017 
gerealiseerd worden. Dit is een goed initiatief dat past bij de wens van de gemeente meer 
zicht te krijgen op de resultaten van de taken die de GGD voor de gemeente uitvoert. 

3. De GGD streeft om redenen van een solide bedrijfsvoering en het beperken van risico's naar 
verdergaande collectivisering van de producten. Dat is een positieve beweging waar echter 
ook een kanttekening bij te maken valt: de gemeente hecht aan mogelijkheden voor 
maatwerk; welke ruimte is er voor gemeenten als ze op onderdelen niet aan het collectief 
willen meedoen? 

4. Gemeenten hebben te maken met efficiencykortingen die door het Rijk worden opgelegd. 
Verhogingen van de inwonerbijdrage als gevolg van nieuw beleid van de GGDrU moeten dus 
worden voorkomen. 

5. De kadernota geeft inzicht in de risico's. Deze zijn gedefinieerd en voorzien van actiepunten. 
De gemeenteraad ziet graag een planning van de integrale risico-inventarisatie en van de 
actiepunten tegemoet. 

II Het Dagelijks Bestuur van de GGDrU middels bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van de 
zienswijze. 

Inleiding: 

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt het bestuur van de GGDrU jaarlijks de 
Kadernota op. Deze geeft de inhoudelijke en financiële kaders voor 2017. 
Gemeenteraden kunnen to t 1 maart hun zienswijze op de concept Kadernota geven. Het 
algemeen bestuur van de GGDrU zal de zienswijzen betrekken bij het vaststellen van de definitieve 



Kadernota. Het algemeen bestuur besluit hoe de zienswijzen worden verwerkt in de 
conceptbegroting 2017. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

De gemeenteraad is bevoegd om de zienswijze te geven op grond van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen artikel 34b: 
Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of 
het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 
begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening 
aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

Beoogd effect: 

De gemeenteraad wordt tijdig betrokken bij het opstellen van de begroting GGDrU 2017 

Argumenten: 

1. Ambities. Het is positief dat de GGD ambities heeft en toonaangevend wil worden. Er zijn 
ook ontwikkelingen die daarop wijzen. 

In de JGZ zijn beleidsmakers en uitvoerenden op zoek naar mogelijkheden tot 
intensieve(re) samenwerking met partijen zoals kinderopvang, scholen, leerplicht, 
huisartsen. 
De werkwijze voor WMO Toezicht die is voorgesteld aan de colleges is een 
innovatieve: er wordt gebruik gemaakt van peer reviews bij cliënten om hun positie te 
verstevigen, de verantwoordelijkheden worden gelegd bij aanbieder en cliënt, het 
toezicht beoogt het bevorderen van betrokkenheid van cliënten bij hun eigen 
ondersteuningsplan, het levert inzicht op voor beleid en inkoop. 
De GGD zoekt naar verbindingen met het sociaal domein van de verschillende 
gemeenten. 

2. Verantwoording. De ambitie van de GGD is om de outputverantwoording scherper en smarter 
aan te leveren in 2017. Gemeenten hebben deze informatie nodig om hun beleid te kunnen 
monitoren en aan te passen, en zich daarbij de vraag te stellen of de samenwerking met de 
huidige partners, waaronder de GGD, oplevert wat beoogd wordt. 

3. Beperking risico's door collectivisering. De GGD wil de bedrijfsrisico's zoveel mogelijk 
minimaliseren, passend bij het karakter van verlengd lokaal bestuur. Daarom is voor een 
koerswijziging gekozen van minder maatwerk naar meer collectivisering, in een verhouding 
van respectievelijk 2596 en 75*^. Dit is vanuit het gezichtspunt bedrijfsrisico een begrijpelijke 
keuze. 

4. Financiële consequenties van ambities en nieuw beleid. De GGD is ambitieus en gemeenten 
zijn dat ook. De verantwoordelijkheden van gemeenten zijn door de decentralisaties sterk 
toegenomen en de risico's eveneens. Tegelijkertijd worden gemeenten met minder dan 
100.000 inwoners door het Rijk gekort. Dit betekent dat gemeenten steeds een zorgvuldige 
lokale afweging maken over hoe ambities bereikt kunnen worden. Daarop sturen gemeenten 
zelf. Echter binnen een gemeenschappelijke regeling zoals de GGD is de mogelijkheid tot 
sturen beperkter. Het is daarom van belang om in de kaders aan de GGD mee te geven dat 
ambities en nieuw beleid niet kunnen leiden tot nieuwe kosten voor gemeenten. Ambities 
zullen gerealiseerd moeten worden binnen de huidige financiële mogelijkheden. Als er nieuwe 
taken worden uitgevoerd is dit niet van toepassing. 



5. Risico's in bedrijfsvoering. De concept Kadernota biedt inzicht in de risico's die er zijn en 
verbindt er acties aan. Deze moeten nog geconcretiseerd worden en voorzien van een 
planning. Tot medio 2015 had de GGD te weinig capaciteit op bedrijfsvoering. Vanaf 
medio 2015 zijn extra middelen beschikbaar waarmee de bedrijfsvoering is en wordt 
versterkt (bekostigd uit positief saldo van 2014, zie 'samenhang met eerdere 
besluitvorming'raadsvoorstel 15R.00326). Door de uitbreiding van de capaciteit kan de 
GGD de risico's to t een minimum beperken, op zo kort mogelijke termijn. Dus graag 
voorzien van een planning. 

Kanttekeningen: 

1. De ambities in de Kadernota zijn hoog. Voor een groot deel betreft het voornemens die 
echter nog uitgewerkt en gerealiseerd moeten worden. 

2. Gemeenten willen ruimte hebben voor lokale keuzes. Dit kan betekenen dat ze niet aan het 
collectief willen meedoen. Het is van belang dat de GGD een goede balans vindt tussen 
een gezonde bedrijfsvoering en de mogelijkheid lokale keuzes te maken. 

Financiën: 

Overheadtoerekening: 
De huidige methode voor overheadberekening behoeft een evaluatie om te komen to t een 
transparante maar toepasbare methodiek. De evaluatie is als project binnen de productgroep 
'Projecten en bijzondere activiteiten' gedefinieerd. 

Indexering: 
In de Kadernota staat dat een gemeenschappelijk standpunt van de 26 gemeenten wordt 
afgewacht over de methodiek van indexeren. Echter inmiddels is duidelijk dat er geen 
gemeenschappelijk standpunt komt. Het is positief dat de GGD een aantal jaren vooruitkijkt en to t 
2021 een vast percentage voor indexering wil hanteren. 
In de concept Kadernota wordt een indexering gehanteerd van ũ.67%, het resultaat van een 
wegingsfactor die is gehanteerd bij de loonindexatie (0,74^1) en de prijsindexatie (0,5096). 
0,6796 is een acceptabele indexering. 

Risico's: 
In de GGD is nog geen integrale risico-inventarisatie uitgevoerd, wel een operationele. 
De integrale risico-inventarisatie zal worden uitgevoerd. Het is van belang om in de begroting op 
te nemen wanneer deze inventarisatie zal plaatsvinden, bij voorkeur op zeer korte termijn. 

De risico's die tot dusver zijn geïnventariseerd zijn onderverdeeld in 
a. Risico's in de interne bedrijfsvoering 
b. Risico's die verbonden zijn aan het karakter van een gemeenschappelijke regeling 
c. Risico's vanuit de externe omgeving 

Aan de geïnventariseerde risico's zijn acties verbonden. Ook hier geldt dat een concrete planning 
ontbreekt. 

De risico paragraaf toont de urgentie aan van versterking van de bedrijfsvoering waarover 
inmiddels besluitvorming heeft plaatsgevonden. Met ingang van 2015 is extra geïnvesteerd in de 
versterking. De vruchten hiervan zullen vanaf 2016 worden geplukt. 



Nieuwe taken van de GGD: 
Indien de GGD nieuwe taken gaat uitvoeren dan brengen deze kosten met zich mee. 
Die staan in feite los van de huidige inwonerbijdrage: 

Als het om collectieve taken gaat, zoals het beoogde uitvoeren van WMO-toezicht, 
dan gaat de inwonerbijdrage omhoog. Echter de gemeente heeft reeds middelen 
begroot voor de uitvoering van deze taak, voordat besloten is door wie de taak 
uitgevoerd zal worden. 
Als het om lokale taken gaat, dan maakt de gemeente de afweging om een taak te 
beleggen bij de GGD en bekostigt de gemeente die, los van de inwonerbijdrage. 

Uitvoering: 

De zienswijze wordt met de GGD gecommuniceerd middels bijgevoegde brief. 
De zienswijzen worden besproken in het Dagelijks en in het Algemeen Bestuur. Mogelijk volgt 
bijstelling van de Kadernota voordat deze wordt vastgesteld. Bij het opstellen van de begroting 
2017 worden de zienswijzen betrokken. Op de begroting kunnen de gemeenteraden wederom 
hun zienswijze geven. 
De GGDrU organiseert bijeenkomsten per subregio om de visie op de ontwikkeling van de GGDrU 
te delen en om vragen over de Kadernota te beantwoorden. Gemeenteraadsleden ontvangen een 
uitnodiging voor deze bijeenkomsten. 

Communicatie: 

Zie Uitvoering 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

15R.00326 - Raadsvoorstel met zienswijze op de ontwerpbegroting 2016: 

De raad is op 18 juni 2015 akkoord gegaan met een verhoging van de inwonerbijdrage per 2018 
om daarmee de versterking van de bedrijfsvoering te bekostigen (versterking van de 
bedrijfsvoering van 2015 tot aan 2018 kan worden bekostigd uit het positieve saldo van 2014). De 
meerderheid van de andere gemeenten heeft echter bezwaren aangevoerd tegen de verhoging 
van de inwonerbijdrage. 
Het gevolg daarvan is dat de GGD een taakstelling (300.000,-) heeft om per 2018 de versterking 
van de bedrijfsvoering binnen bestaande middelen uit te voeren. In het begrotingsjaar 2017 zal 
definitief besloten worden over de invulling van deze taakstelling. 

Bijlagen: 

15.027468 Concept kadernota 2017 GGDrU 
16U.01578 Uitgaande brief met zienswijze van de raad 
15R.00326 Raadsvoorstel met zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgemei 

drs. M.H V.J.H. ^ e r 
MBA 































































































GGD regio Utrecht 
t.a.v. het dagelijks bestuur 
dhr. P.L.J. Bos 
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Onderwerp: 

zienswijze op de concept Kadernota 2017  

 

 

  

Uw Kenmerk: Uit-2015/05424/RvW/PB/dr Uw brief van:  23 december 2015 Datum 22 februari 2016 
 geregistreerd onder nr.:  
    

Ons Kenmerk  Doorkiesnummer/Behandeld door: Verz. 

    

16U.01578 06-35113543 / A. de Leeuw  

   

 
 
 
Geacht dagelijks bestuur, geachte heer Bos, 
 
In uw brief van 22 december 2015 stelt u de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze over de 
concept Kadernota 2017 naar voren te brengen en deze voor 1 maart 2016 kenbaar te maken. 
 
De gemeenteraad geeft als zienswijze de volgende aandachtspunten:  

1. Deze Kadernota heeft een hoog ambitieniveau.  De GGD wil toonaangevend worden op landelijk 
niveau. Hoe de GGD dat gaat doen wordt in de concept Kadernota nog niet heel concreet. De vraag 
is welke betekenis de ambities hebben voor de formatie en de begroting. 

 
2. De GGD gaat meer dan voorheen verantwoording afleggen via gemeenterapportages en smarter 

cijfers aanleveren, vergezeld van feiten en inzichten. Deze ambitie moet in 2017 gerealiseerd 
worden. Dit is een goed initiatief dat past bij de wens van de gemeente meer zicht te krijgen op de 
resultaten van de taken die de GGD voor de gemeente uitvoert.  
 

3. De GGD streeft om redenen van een solide bedrijfsvoering en het beperken van risico’s naar 
verdergaande collectivisering van de producten. Dat is een positieve beweging waar echter ook een 
kanttekening bij te maken valt: de gemeente hecht aan mogelijkheden voor maatwerk; welke ruimte 
is er voor gemeenten als ze op onderdelen niet aan het collectief willen meedoen? 
 

4. Gemeenten hebben te maken met efficiencykortingen die door het Rijk worden opgelegd. 
Verhogingen van de inwonerbijdrage als gevolg van nieuw beleid van de GGDrU moeten dus 
worden voorkomen.  
 

5. De Kadernota geeft inzicht in de risico’s. Deze zijn gedefinieerd en voorzien van actiepunten. De 
gemeenteraad ziet graag een planning van de integrale risico-inventarisatie en van de actiepunten 
tegemoet.  



 
 
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Alide de Leeuw, beleidsadviseur van de gemeente 
Woerden, te bereiken op telefoonnummer 06 3511 3543 of via de mail: leeuw.a@woerden.nl  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en Wethouders van Woerden, 
 
 
 
 
 
Drs. M.H.J. Kruijsbergen   V.J.H. Molkenboer 
Gemeentesecretaris     Burgemeester  
  

mailto:leeuw.a@woerden.nl
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Indiener: college van burgemeester en wethouders 

Datum: 19 mei 2015 

Portefeuillehouder(s): Y. Koster-Dreese 

Portefeuille(s): Volksgezondheid 

Contactpersoon: A. de Leeuw 

Tel.nr.: 06-35113543 E-mailadres: leeuw.a@woerden.nl 

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016 GGDrU 

De raad besluit: 

In te stemmen met de zienswijze zoals geformuleerd bij 'Argumenten' en zoals aangegeven in 
bijgaande (concept)brief aan het dagelijks bestuur van de GGDrU. 

Inleiding: 

In de eerste Kadernota heeft de GGD reeds uitgangspunten voor de begroting benoemd. De 
gemeenteraad heeft per brief van 3 maart 2015 de zienswijze op de concept Kadernota 2016 
kenbaar gemaakt. In de ontwerpbegroting heeft het dagelijks bestuur van de GGD rekening 
gehouden met deze zienswijzen van de gemeenteraden. 

In de inleiding van de Ontwerpbegroting 2016 worden ontwikkelingen geschetst. Eén daarvan is 
de kwetsbaarheid op de bedrijfsvoering van de GGD. De versterking van de bedrijfsvoering heeft 
invloed op de begroting, om precies te zijn een verhoging van de inwonerbijdrage. 
Andere ontwikkelingen zoals die in het sociaal domein hebben geen of nog geen gevolgen voor de 
begroting. Van het nieuwe basispakket JGZ zijn de (mogelijke) gevolgen voor de begroting nog niet 
duidelijk. 

In de inleiding en in het hoofdstuk Beleidsbegroting van de Ontwerpbegroting 2016 wordt een 
nieuwe indeling van taken gepresenteerd, de productenmatrix. Niet alle gemeenten nemen al 
deze taken af. Aan de uitwerking daarvan (met een toelichting) voor de gemeente Woerden wordt 
momenteel gewerkt. Middels een raadsinformatiebrief wordt u daarover na de zomer 
ge'hformeerd, tegelijk met een toelichting op ontwikkelingen t.a.v. monitoren van de GGD. 

In het hoofdstuk Financiële begroting wordt toegelicht dat de indexering 1,7496 zal bedragen. 
Belangrijkste punt van dit hoofdstuk is de verhoging van de inwonerbijdrage met 0,28 cent per 
inwoner. Deze verhoging wordt ingezet om de bedrijfsvoering te versterken, een door het 
algemeen bestuur van de GGD (en door veel raden, in de zienswijzen ) onderschreven noodzaak. 
De versterking is begroot op C 700.000,- per jaar. Voor C 400.000,- is dekking gevonden; voor 
C 300.000,- wordt met een verhoging van de inwonerbijdrage ( voor de gemeente 0,28 per 
inwoner) gerekend. In 2016 en 2017 wordt die verhoging nog niet geëffectueerd; dan wordt 
daarvoor het overschot van 2014 gebruikt. 



De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

Het college is verplicht (Wet Publieke Gezondheid artikel 14 lid 1) om ter uitvoering van bij deze 
wet opgedragen taken zorg te dragen voor de instelling en instandhouding van een regionale 
gezondheidsdienst. Het gaat om een uitvoeringsdienst die slechts collegebevoegdheden heeft. 
Het college is in het algemeen bestuur van de GGDrU vertegenwoordigd. 
De gemeenteraad kan (op grond van artikel 44 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU) 
een zienswijze op de begroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van de GGDrU. Het 
dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de begroting 2016 die ter vaststelling wordt aangeboden 
aan het algemeen bestuur op 9 juli. 

Beoogd effect: 

Door het indienen van de zienswijze heeft de gemeenteraad invloed, zij het geen formele, op de 
besluitvorming over de begroting. 

Argumenten: 

De ontwerpbegroting 2016 is overzichtelijk door de nieuwe indeling van de productenmatrix 
waarin het onderscheid tussen wettelijke en niet-wettelijke taken is gemaakt en het onderscheid 
tussen collectieve en individuele taken. De invulling van deze indeling in het hoofdstuk 
Beleidsbegroting - per productgroep - maakt de ontwerpbegroting informatief en duidelijk. 

De zienswijze van de gemeenteraad op de ontwerpbegroting 2016 is: 

1. De gemeenteraad onderschrijft de versterking van de bedrijfsvoering. Positief is dat de 
GGD in de eigen begroting daarvoor grotendeels dekking heeft kunnen vinden. Het is 
begrijpelijk en acceptabel dat daarnaast de inwonerbijdrage verhoogd dient te worden. 
Tegelijk is het goed dat door het benutten van het positieve saldo van 2014 de gemeente 
tijd heeft om de verhoogde inwonerbijdrage in de eigen begroting te verwerken. 

2. In de begroting wordt een indexering van 1,7496 toegepast. Deze indexering is realistisch 
en voor de gemeenteraad acceptabel. 

3. T.a.v. de gevolgen van de invoering van het nieuwe basispakket JGZVraagt de 
gemeenteraad het bestuur van de GGD ervoor te zorgen dat deze geen extra kosten met 
zich mee brengt. 

4. T.a.v. het Digitaal Dossier JGZ waarover in 2016 door de GGD beslissingen genomen 
worden, vraagt de raad aan de GGD om ervoor te zorgen dat deze beslissingen niet leiden 
tot verhoging van de kosten. 

Kanttekeningen: 

1. De nieuwe indeling is overzichtelijk echter doordat deze afwijkt van die van voorgaande 
jaren is het lastig om te vergelijken tussen 2015 en 2016. 

2. Een aantal factoren is nog onzeker; deze kunnen voor begrotingswijzigingen zorgen: 
Er is nog onduidelijkheid over de financiële gevolgen van het nieuwe basispakket JGZ 
Over het Digitaal Dossier JGZ worden in 2016 besluiten genomen nu het contract met de 
leverancier van het digitaal systeem afloopt 
De gemeente zal nog keuzes maken over de rol en positie van de GGD in het sociaal 



domein 
De gemeente zal nog besluiten waar het Toezicht WMO belegd wordt 

Financiën: 

De inwonerbijdrage, geïidexeerd met 1,74 "/o is acceptabel. In de begroting van de gemeente zal 
hiermee rekening worden gehouden. 

Dat de verhoging van de inwonerbijdrage pas in 2018 wordt ge ï id geeft de gemeente tijd om de 
verhoging in de begroting te verwerken. 

Uitvoering: 

De zienswijze zal per bijgaande brief verstuurd worden aan dagelijks bestuur van de GGDrU. 

Communicatie: 

n.v.t. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

15R.00005 Concept Kadernota GGDrU 
15R.00127 Raadsbesluit Concept Kadernota GGDrU 

Bijlagen: 

15U.09895 Brief met zienswijze 
15.009458 Ontwerpbegroting 2016 GGDrU 
15.009457 Begeleidend schrijven ontwerpbegroting 2016 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgemeester^; 

drs. M.H.J.l/afrKruijsbefğen V.J.H„ 
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