Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 7.8
Doetinchem, 17 juni 2015

Zienswijze programmabegroting GGD Noorden Oost-Gelderland 2016
Voorstel:
De volgende zienswijze over de conceptprogrammabegroting GGD Noord- en
Oost-Gelderland 2016 indienen bij het bestuur van de GGD:
- instemmen met de conceptprogrammabegroting 2016;
- melden dat de discussie over de gewenste wijze van indexeren nauwlettend
wordt gevolgd.
Kader
Per 1 december 2008 is de Wet publieke gezondheid (Wpg) van kracht geworden.
De gemeente is volgens deze wet verplicht om een Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
(GGD) in stand te houden. De GGD is de voornaamste uitvoerder van de wettelijke taken van
de Wpg.
De procedure ten aanzien van de begroting van de GGD NOG is geregeld in de Wet
gemeenschappelijke regelingen en de Samenwerkingsregeling GGD NOG. Op grond van deze
procedure kan de gemeenteraad binnen acht weken zijn zienswijze bij de GGD kenbaar
maken.
Aanleiding
De GGD Noord- en Oost Gelderland (NOG) biedt u bij brief van 24 april 2015 de
programmabegroting 2016 aan. De raad wordt verzocht voor 23 juni 2015 zijn zienswijze op
de programmabegroting op te sturen aan de GGD. Ons college heeft het voornemen om de
GGD tussentijds op de hoogte te stellen van de voorlopige zienswijze van de beeldvormende
raad in afwachting van het besluit van de raad op 25 juni 2015.
Kern
De Programmabegroting 2016 bevat vier inhoudelijke programma’s: Jeugdgezondheidszorg,
Algemene Gezondheidszorg, Kennis en Expertise en Maatschappelijke zorg. Per programma
heeft het dagelijks bestuur van de GGD de belangrijkste beleidsprioriteiten en de lasten en
baten uitgewerkt. Daarbij bouwt het DB voort op de kaders en doelen uit de Uitgangspuntennota 2016 en de Bestuursagenda 2014-2018. Daarnaast is op onderdelen bestaand beleid
geactualiseerd.
De beoordeling van de programmabegroting 2016 GGD NOG en de zienswijze daarop is
afgestemd met de regionale voorbereidingsgroep ‘beoordeling jaarstukken GGD’. De regionale
beoordeling is samengevat in de bijlage en bevat een financieel deel en beleidsinhoudelijk deel
en de zienswijze daarop.
In de programmabegroting 2016 is de Uitgangspuntennota 2016 en de reacties hierop van de
aangesloten gemeenten meegenomen. De voorgestelde programmabegroting is geheel in lijn
met de kaders en doelen uit de Uitgangspuntennota 2016 en de Bestuursagenda 2014-2018.
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De GGD heeft de indexering aangepast aan de actuele cijfers van het Centraal Planbureau
(CPB). De Uitgangspuntennota ging voorlopig nog uit van een index van 1%. In de
programmabegroting is dat 0,45%.
De inwonerbijdrage is € 13,70. Dit komt overeen met de bijdrage die we over 2015 betalen.
Dat betekent voor Doetinchem een bedrag van € 774.000.
Aandachtspunten/risicoparagraaf
1.1 - Inmiddels is een inhoudelijke dialoog met de gemeenten gestart over de toekomst van de
jeugdgezondheidszorg. Dit kan financiële gevolgen hebben.
1.2 - In juli 2015 wordt een notitie aan het algemeen bestuur voorgelegd over
wettelijke/verplichte en bovenwettelijke/niet verplichte taken.
1.3 - Ook wordt een verkennende notitie over indexering besproken in de AB-vergadering van
9 juli 2015. Hierbij wordt het voorstel van de Achterhoekse gemeenten betrokken. (Een
indexering, gerelateerd aan de gemeentelijke inkomsten).
1.4 - Een discussie over mogelijke bezuinigingen wordt gevoerd in samenhang met de inhoud
en omvang van het takenpakket van de GGD. De inspanningsverplichting tot het ‘inverdienen’
van de indexering wordt gehandhaafd. Op dit moment is de bezuinigingsvraag voor de
meerderheid van de gemeenten niet urgent. Een kerntakendiscussie in het kader van de
begroting 2016 is in verband met de verschillende ontwikkelingen vooralsnog niet opportuun.
1.5 - De inzet van de GGD is erop gericht om de Uitgangspuntennota 2017 al in december
2015 te laten verschijnen, zodat de gemeenten enkele weken extra hebben voor hun reactie.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
ing. N. van Waart,
secretaris

bc. N.E. Joosten,
burgemeester

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over zienswijze programmabegroting
GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
besluit:
De volgende zienswijze over de conceptprogrammabegroting GGD Noord- en OostGelderland 2016 in te dienen bij het bestuur van de GGD:
- instemmen met de conceptprogrammabegroting 2016;
- melden dat de discussie over de gewenste wijze van indexeren nauwlettend wordt gevolgd.
Aldus besloten in zijn vergadering van 25 juni 2015,

, griffier

, voorzitter

