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Onderwerp Zienswijzen kaderbrief 2018 - 2021 en begrotingswijziging 2017 

 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder D. Fokkema 

Auteur M. de Graaf 

Bijlagen 1. Overzicht beschikbare conceptzienswijzen; 
2. Begroting extra inzet GGD vergunninghouders 

Vergaderdatum 9 maart 2017 

Agendapunt 5 

 

Conceptbesluit 

Het dagelijks bestuur/het algemeen bestuur te adviseren de ontvangen gemeentelijke zienswijzen, voor 
wat betreft het onderdeel gezondheid, voor kennisgeving aan te nemen. 

 
Toelichting 

Ter vergadering van de Agendacommissie Gezondheid van 16 februari beschikte de commissie (via de 
gemeentelijke websites) over de conceptzienswijzen van eenentwintig gemeenten. Een overzicht met een 
korte weergave van de inhoud is bijgevoegd. 
 
Begrotingswijziging 2017 
De opmerkingen van de DDFK gemeenten over de begrotingswijziging moeten berusten op een 
misverstand. De in de zienswijze genoemde coördinator is niet door ons aangesteld maar door de VNG! 
Deze coördinator ondersteunt vanuit het landelijk kader de gemeenten in hun regierol bij de zorg voor de 
gezondheid van vergunninghouders. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van de 
VNG. 
De kosten van de GGD hebben betrekking op de  volgende (extra) werkzaamheden (waarvoor de 
gemeenten dus ook worden gecompenseerd vanuit het Rijk): 
1. Jeugdgezondheidszorg  
2. Gezondheidsbevordering  
3. Infectieziektebestrijding inclusief TBC  
4. Preventiestructuur  
5. Monitoring, signalering, advisering en evaluatie  
6. Tolken  
7. Technisch hygienëzorg  
8. Opleiding  
De begrote kosten voor de extra inzet GGD zijn terug te vinden in de bijlage. Zoals al in het voorstel tot 
wijziging van de begroting is aangegeven zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij bestaande lokale 
structuren, Dit betreft met name de werkzaamheden met betrekking tot de punten 2 en 4. 
 
Kader 2018 - 2021 
De agendacommissie deelt de zorg heeft over de in de kaderbrief genoemde (financiële) risico’s. Op dit 
moment wordt echter niet beschikt over gegevens op grond waarvan wij alle risico’s globaal financieel 
kunnen duiden. Alleen voor het structurele tekort jeugdgezondheidszorg en de academisering hebben wij 
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bedragen van € 400.000 en € 130.000 opgenomen in de kaderbrief. 
 
Met het opnemen in de begroting van de inkomsten RVP die de gemeenten in het gemeentefonds 
ontvangen volgen wij het besluit van de Bestuurscommissie Gezondheid van 15 juni 2016. De verdeling 
van voornoemde inkomsten in het gemeentefonds over de gemeenten zal naar verwachting gebaseerd 
zijn op het criterium jeugd (jongeren tot 20 jaar). Dat criterium laat geen grote afwijkingen zien ten 
opzichte van de hoofdregel voor de verdeling van het nadelig saldo van de Veiligheidsregio, te weten 
inwonertal. Het moge verder duidelijk zijn dat ingeval het bedrag in de meicirculaire 2017 afwijkt van de 
verwachte € 1,1 mln, via een begrotingswijziging bij de vaststelling van de primaire begroting 2018 zal 
worden voorzien in een aanpassing conform bovengenoemd besluit van de bestuurscommissie. 
 
Op grond van het bovenstaande geven u in overweging het dagelijks bestuur/het algemeen bestuur te 
adviseren de zienswijzen voor wat betreft het onderdeel gezondheid voor kennisgeving aan te nemen. 
 
 


