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Geachte heer ten Brinke, 

 

 

Onze gemeenteraad heeft op 18 februari 2016 de zienswijze op de Uitgangspuntennota 2017 

vast gesteld. De zienswijze is afgestemd met de regiogemeenten Achterhoek. Onze zienswijze 

is als volgt. 

 

Inhoudelijk en bedrijfsmatig kader  

De nota is in lijn met de voorgaande Uitgangspuntennota’s en met de Bestuursagenda 2014-

2018.  De activiteiten, die verbonden zijn aan deze uitgangspunten, zijn reeds in gang gezet. 

 

Financieel kader 

Wij onderschrijven nadrukkelijk het uitgangspunt dat eventuele kosten die het gevolg zijn van 

uitname van de jeugdgezondheidszorg uit de GGD door gemeente(n) niet voor rekening van 

de achterblijvende gemeenten zijn. 

 

Wij missen het risico van de kosten voor publieke gezondheidszorg asielzoekers die, voor 

zover wij weten, nog niet structureel 100% vanuit het COA zijn gedekt. Wij verzoeken u dit 

risico te benoemen in de programmabegroting en bij het COA aan te dringen op een volledige 

vergoeding. 

 

De indexeringsmethodiek van juli 2015 sluit aan bij ons voorstel  de indexering niet alleen te 

relateren aan de prijsontwikkelingen maar ook aan de gemeentelijke inkomsten. Wij stellen dit 

zeer op prijs. In het financiële hoofdstuk van deze nota zien we in de uitwerking een 

bottleneck op het punt van het berekenen van de inkomsten van gemeenten en het toepassen 

van de septembercirculaire van het gemeentefonds. Na het verschijnen van de 

Uitgangspuntennota is er regionaal ambtelijk contact geweest met de GGD. Er is samen een 

manier gevonden om deze berekeningen te verbeteren. De prognose over de ontwikkeling van 

het gemeentefonds (zie blz. 15 van de uitgangspuntennota) zou in 2017 niet 4,05% maar 2,2% 

moeten zijn. Dat betekent dat gemeenten in 2017 ruimte hebben voor 2,2% verhoging van de 

inwonersbijdragen. Dat betekent onvoldoende budgettaire ruimte om volledig te voldoen aan 

de gewogen indexering van 2,6%. Ons (regionale) pleidooi is dan ook om deze 2,2% indexering 

te gebruiken bij de uitwerking van de programmabegroting 
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De GGD schrijft naar aanleiding van de indexeringsmethode dat uitgangspunt is dat een 

eventuele bezuinigingsopdracht wordt ingezet op basis van een takendiscussie. Dit is conform 

onze zienswijze uit 2015 en eerder. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

 

 

 

secretaris        burgemeester 


