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De raad besluit: 

1. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2016-1 
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2017 
3. De volgende aandachtspunten kenbaar te maken: 

Het is spijtig dat de kosten die het nieuwe basispakket JGZ met zich meebrengt nog niet 
verwerkt zijn in de begroting 
De kosten van het DDJGZ zijn door uitstel van het besluit van aanbesteding nog niet duidelijk. 
Hierbij dient geen sprake te zijn van kostenverhoging ten opzichte van het huidige 
kostenniveau 
De verdere collectivisering van de iJGZ dient geen extra kosten met zich mee te brengen voor 
de gemeente 

Inleiding: 

Begrotingswijziging 2016: 
In het Algemeen Bestuur van 9 juli 2015 is de ontwerpbegroting 2016 vastgesteld. In de begroting 
zijn alleen bestuurlijk genomen besluiten van voor 1 februari 2015 verwerkt. Nadien is een aantal 
ontwikkelingen in gang gezet die leiden tot een aanzienlijke begrotingswijziging. De inkomsten 
stijgen van 31,2 miljoen naar 40,1 miljoen. De ontwikkelingen zijn: 

De overname van de JGZ 0-4 jaar in 12 gemeenten 
Nieuwe taken die de GGD uitvoert (toezichthoudende taak WMO en calamiteitentoezicht) 
Ontwikkelingen van loon- en prijspeil in 2016 (nieuwe cao voor 2016 en 2017) 
Doorwerking van ontwikkelingen in opbrengsten die in 2015 zijn ingezet 

Ontwerpbegroting 2017: 
De ontwerpbegroting 2017 sluit aan op de Kadernota 2017, waarin de uitgangspunten 
voor de begroting 2017 zijn verwoord. 
De gemeenteraad heeft per brief van 10 maart de zienswijze op de concept Kadernota 
2017 kenbaar gemaakt. Belangrijk aandachtspunt dat de raad heeft gegeven is een 
planning van de actiepunten van de risico's. In de voorliggende begroting is het hoofdstuk 
risicobeheersing per actiepunt uitgebreid met een 'stand van zaken'. Als bijlage aan het 
raadsvoorstel is een presentatie van de GGD toegevoegd met daarin een planning. 



De ontwerpbegroting 2017 sluit aan op de gewijzigde begroting 2016-1. 
De productenmatrix (met taken die de GGD uitvoert) die vorig jaar is geïntroduceerd is in 
deze begroting verder ingevuld. Per kwadrant is inzichtelijk gemaakt wat de bedragen per 
gemeente zijn die horen bij de basistaken en de intensivering van de basistaken, bij de 
basistaken-plus en het maatwerk, deels als volume en deels specifiek. Vanaf de gewijzigde 
begroting 2016-1 kunnen we voortaan de bijdragen en vergoedingen goed vergelijken met 
voorgaande jaren. 

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

De gemeenteraad kan op grond van artikel 44 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling een 
zienswijze op de begroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van de GGDrU. 

Beoogd effect: 

Door het indienen van een zienswijze heeft de raad invloed op de besluitvorming over de 
begroting. 

Argumenten: 

1.1. De inwonerbijdrage wordt over 2016 geïndexeerd met 1,19X. De verhoging is 
onvermijdelijk want deze is een gevolg van de loonsverhoging voor 
gemeenteambtenaren van 3Vo, een stijging van 2X ten opzichte van de voorlopige 
index. De prijsindex is conform CPB voor 2016 0,30"?6. Deze geactualiseerde 
indexeringspercentages leiden tot een noodzakelijke structurele bijstelling van de 
gemeentelijke bijdragen van 1,19^1. 
De inwonerbijdrage stijgt daardoor in 2016 met C 0,138 van C 11,604 naar C 11,742 
per inwoner. Deze stijging van de inwonerbijdrage is acceptabel. 

2.1 De aangesloten gemeenten (m.u.v. Utrecht en Eemnes) hebben besloten om de (voor 
gemeenten nieuwe en verplichte) taken van WMO-toezicht en calamiteitentoezicht 
te beleggen bij de GGDrU. Dit besluit is door het algemeen bestuur genomen na 
instemming van het college. Het besluit is tot stand gekomen na pilots met een 
innovatieve manier van toezichthouden die past bij de transformatieagenda. De 
kosten voor het toezicht bedragen voor Woerden C 12.290,-. De kosten worden 
gedekt uit WMO-budget. Deze verhoging van de inwonerbijdrage is conform besluit 
en dus geen gevolg van nieuw beleid van de GG maar van een nieuwe taak die de 
gemeente bij de GGD belegt. 

2.2 In de kadernota 2017 was nog rekening gehouden met een stijging door cao-kosten 
van 0,74*26. Intussen zijn de loonkosten per 2016 met 3,0/6 verhoogd en per 1 januari 
2017 structureel met 0,4/6. De inwonerbijdrage wordt per 2017 geïndexeerd met 
0,58'X). Dit is het gewogen percentage van de som van de loonindexatie (maal de 
wegingsfactor van 70/6) en de prijsindexatie (maal de wegingsfactor van 30/6). De 
inwonerbijdrage wordt C 12,149 per inwoner. In de verhoging zit ook het WMO-
toezicht. In de verhoging zit bovendien het verplaatsen van de taak medische 
milieukundige zorg (advisering) van lokale taken naar de (collectieve) basistaken. Voor 
Woerden betekent dit een verplaatsing van C 4.618,- naar collectieve basistaken. Dit is 
voor de gemeente een kwestie van 'vestzak-broekzak' omdat de bijdrage voor lokale 
taken omlaag gaat. De stijging van de inwonerbijdrage in 2017 is dus deels een gevolg 
van indicering (acceptabel) en deels van het besluit een taak te verplaatsen en een 
nieuwe taak te beleggen. 



3. Er zijn ontwikkelingen die financiële gevolgen zullen hebben waarvan de uitkomsten 
nu nog niet bekend zijn. Daarbij is het belangrijk om te voorkomen dat deze gaan 
leiden tot hogere kosten voor de gemeente. 

De kosten die het nieuwe basispakket JGZ met zich meebrengt zijn nog niet verwerkt in de 
begroting. 
De aanbesteding van het DDJGZ zal in 2016 plaatsvinden. De GGD zoekt hiervoor 
samenwerking met GGD Support. Het proces duurt langer dan aanvankelijk gepland 
omdat de aanbesteding verbonden is aan de ICT strategie binnen de GGD en omdat advies 
is ingewonnen bij GGD'en die de aanbesteding al nagenoeg hadden afgewikkeld. Hierdoor 
is er nog geen zicht op de kosten. DDJGZ is een noodzakelijke maar ook kostbare 
voorziening waarvan de kosten beperkt moeten blijven tot maximaal het huidige niveau. 
De verdere collectivisering van de integrale JGZ is een proces dat zorgvuldig gelopen zal 
worden, eerst op inhoud, daarna financieel. Consequenties van harmoniseren zijn dus op 
korte termijn nog niet duidelijk. 

Kanttekeningen: 

De verhoging van de inwonerbijdrage als gevolg van indexering is niet te vermijden. Een 
alternatief is om de hogere loonkosten binnen de begroting van de GGD op te lossen. 
Gevolg daarvan zou zijn een extra taakstellende bezuiniging voor de GGD (m.i.v. 2018 ligt 
er al een taakstelling van 300.000,- om de kosten van de versterking van de 
bedrijfsvoering te dekken). In de praktijk zal dat neerkomen op het uitvoeren van minder 
(lokale/ maatwerk) taken. Omdat het grotendeels wettelijke taken betreft en een aantal 
taken die weloverwogen gekozen zijn, is dit niet wenselijk. 

Financiën: 

De verhoging van de inwonerbijdrage is acceptabel. In de gemeentebegroting 2017 zal hiermee 
rekening worden gehouden. Het gaat om een verhoging van C 11.028,- van 2016-1 (C 1.758.398,-) 
t.o.v. 2017 (C 1.769.426,-). 

Uitvoering: 

De zienswijzen op de begrotingswijziging 2016 en de ontwerp begroting 2017 worden middels 
bijgevoegde brief met de GGD gecommuniceerd. 

Communicatie: 

Over de taken die de GGD uitvoert en over de begroting kunnen raadsleden communiceren op de 
(jaarlijkse) informatiebijeenkomst die de GGDrU organiseert voor gemeenteraden (13 juni in 
Breukelen). 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

15R.00326 Zienswijze Ontwerpbegroting 2016: 
Akkoord met indexering, aandacht voor de gevolgen van de invoering van het nieuwe basispakket 
JGZ (geen extra kosten), geen extra kosten door het opnieuw aanbesteden van het Digitaal Dossier 
JGZ. 



16R.00008 Zienswijze concept Kadernota 2017: 
Aandachtspunten gegeven over: ambitieniveau in relatie tot formatie en begroting, ruimte voor 
maatwerk naast de noodzakelijke collectivisering, geen hogere inwonerbijdrage als gevolg van 
nieuw beleid van de GGD, planning van de actiepunten m.b.t. verkleinen van de risico's. 

Bijlagen: 

16.009444 begrotingswijziging 2016-1 GGDrU 
16.009570 ontwerpbegroting 2017 GGDrU 
16.011121 bijlage presentatie AB verbeterplan 
16U.11872 brief met zienswijze aan GGDrU 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

De secretaris 

V. oer 
MBA 
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regio Utrecht 

Presentatie verbeterplan n.a.v. 
managementletter 2015 



Bevindingen interim controle accountant 

Bevinding ten aanzien van fusie 

Bevindingen primair bestuurlijke aandacht 

Bevindingen vanuit wet- en regelgeving 

Bevindingen ten aanzien van de AO/IB 

Bevindingen ten aanzien van Finance & Control 



Totaal overzicht bevindingen 
interim-controle 2015 

Referentiegebied Prioriteit 
Hoog 

Prioriteit 
Middel 

Prioriteit 
Laag 

Prioriteit 
Totaal 

Fusie 0 1 0 1 

Bestuurlijke aandacht 3 3 0 6 

Wet- en regelgeving 1 2 0 3 

AO/IC 1 3 1 4 

Finance & Control 6 5 1 12 

Totaal 11 14 2 27 

Opgelost 2016 7 10 1 18 

Oplossing meerjarig 4 4 1 9 

Reeds 12 tekortkomingen uit 2014 opgelost 3 



Prioriteit hoog accountant (11) 

Afwikkeling in 2016: 
Bezetting van de financiële/control functie [B1] 
Implementatie wet- en regelgeving (bijv Wet Markt & Overheid] [W1] 
Aandacht bij invoering nieuwe software [F15, F16] 
Stamgegevens crediteuren [A2; afgewikkeld] 
Actualisatie voorziening logopedie [F6, afgewikkeld] 
Boventalligheid medewerker afdeling reizigers [F8, afgewikkeld] 

- Afwikkeling loopt door in 2017: 
- Integraal (fraude)risicomanagementsysteem [B2, B5] 
- Uitvoeren (verbijzonderde) interne controles (bijvoorbeeld 

rechtmatigheid, volledigheid opbrengsten) [F1] 
- Balansdossier jaarrekeningcontrole [F3] 



Prioriteit middel accountant 

Afwikkeling in 2016: 
Impact uitbreiding activiteiten [FU3] 
Vennootschapsbelasting [W1] 
Inkoop en aanbestedingsbeleid [W2; aanbestedingen meerjarig] 
Procedure verwerken memoriaal [A4] 
Onderbouwing prestatielevering [F17] 
Bijdrageverordening [B8] 
Controle ingevoerde tarieven [A6] 
Beheerplannen voorziening onderhoud [F14] 
Controle overlopende passiva [F2, afgewikkeld] 
BTW boeking [F4,afgewikkeld] 

- Afwikkeling loopt door in 2017: 
- Investeringskredieten [B3] 
- Beleid geautomatiseerde gegevensverwerking formaliseren [B10] 
- Actuele procesbeschrijvingen en keycontrols [A3] 
- Kostencalculatie en kostentoerekening [F12] 



Prioriteit laag accountant (2) 

Afwikkeling in 2016: 
« Interne controles worden zichtbaar vastgelegd [A5] 

« Afwikkeling loopt door in 2017: 
' Liquiditeitsplanning [F11] 



Conclusie 

- Al 12 bevindingen in 2015 opgelost 
« Veel bevindingen (18) in 2016 opgelost 
« Op alle bevindingen in 2016 is verbetering in gang gezet 
- Afwikkeling in 2017 van alle bevindingen 
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Voorlopig resultaat 2015 (afgerond) 

Voorlopig (bruto) resultaat vóór controle accountant: 
C250.000 

« In 2015 is ten laste van exploitatie gebracht en via 
resultaatbestemming daarmee ten laste van de betreffende 
bestemmingsreserves te brengen: 
' Doorontwikkeling APG C 138.000 
' Doorontwikkeling JGZ C 125.000 
' Totaal C 263.000 

« Daarmee feitelijk te bestemmen resultaat over 2015: 
C513.000 (zijnde C250.000 + C263.000) 

PS. Accountant 7/3 gestart met controle. 
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16U.11872 06-35113543 / A. de Leeuw  

   

Geachte mevrouw Rigter,   

 

 

Op alle leveringen en 
overeenkomsten zijn onze 
algemen inkoopvoor-
waarden van toepassing 
(www.woerden.nl) 

In uw brief van 26 april 2016 verzoekt u de gemeenteraad de zienswijze op de begrotingswijziging 
2016-1 en op de ontwerpbegroting 2017 voor 30 juni kenbaar te maken. In deze brief wordt de 
zienswijze beschreven zoals vastgesteld door de gemeenteraad.  
Door middel van deze brief wordt de zienswijze aan u bekend gemaakt.  
 
De gemeenteraad stemt in met de gewijzigde begroting 2016-1 en met de ontwerpbegroting 2017. 
Wel geeft de raad u de volgende aandachtspunten mee: 
 
- Het is spijtig dat de kosten die het nieuwe basispakket JGZ met zich meebrengt nog niet 
verwerkt zijn in de begroting 
- De kosten van het DDJGZ zijn door uitstel van het besluit van aanbesteding nog niet duidelijk. 
Hierbij dient geen sprake te zijn van kostenverhoging ten opzichte van het huidige kostenniveau 
- Ook de verdere collectivisering van de iJGZ dient geen extra kosten met zich mee te brengen 
voor de gemeente 
 
Mocht u vragen hebben over de zienswijzen dan kunt u contact opnemen met Alide de Leeuw 
(leeuw.a@woerden.nl), telefonisch bereikbaar op nummer 06 16164327. 
 
Tot slot wenst het college u veel succes en plezier in uw functie als Directeur Publieke Gezondheid 
van de GGD van onze regio! 
 
Met vriendelijke groet, 
College van Burgemeester en Wethouders 
 
 
 
drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA    V.J.H. Molkenboer 
gemeentesecretaris       burgemeester 
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