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A Beoordeling financiën 
(en de vindplaats van deze 
gegevens) 

Omvang Commentaar 

A1 Bezuinigingen Jaarlijks € 50.000 
tgv dalend aantal 
kinderen 

Wordt verwerkt in de GGD begroting 2017 
 

A2 Inwonersbijdrage 
gemeenten 
(blz 13-16 uitgangspuntennota 
2017) 
 
 
 

  
Aanpak :   
Uitwerking! 
 
 
 

 
 
  
! 

Inwonersbijdragen 
2016 : € 13,70. 
Voorgestelde 
Inwonersbijdragen 
2017 :  € 14.00  
  
 
 
Dit is een 
verhoging van de 
inwonersbijdrage 
met 2,6% . Maar:  
de gemeente-
inkomsten geven 
ruimte tot 2,2 % 
 
 
 
Conclusie zou 
volgens ons 
moeten zijn: een  
verhoging van de 
inwonersbijdrage 
met 2,2%  
Zie commentaar 
hiernaast. 
  
Inwonersbijdrage 
wordt dan €13,95 
incl bezuiniging en 
logopediecorrectie 

Werkwijze volgens AB-besluit uit 2015:  

1) Bereken de kostenontwikkeling GGD 2017 
2) Bereken de inkomstenontwikkeling van de 

gemeenten voor 2017 
3) Vergelijk kosten (1) en mogelijkheden(2)  

en doe een voorstel voor de 
inwonersbijdragen 2017  
 

Uitwerking in de uitgangspuntennota2017: 
1) Kostenontwikkeling voor 2017 is 2,6%  
2) Inkomstenontwikkeling gemeenten is 

4,04%  (accres gemeentefonds)  
OPMERKING: Wij komen uit op 2,2 %. We 
hebben dit ambtelijk met GGD besproken. 
We zijn het samen eens over deze 
berekening van 2,2 % .  

3) We lezen in de uitgangspuntennota 2017 
geen afweging of conclusie    

OPMERKING : we constateren wel dat er 
een voorstel is van 2,6% .  

 
Onze conclusie:  We zien dat de kostenont-
wikkeling  groter is dan de inkomsten-
ontwikkeling en daarom vinden we  een 
verhoging van de  inwonersbijdrage  tot 2,2 % 
(de inkomstenontwikkeling) redelijk.  
  
Opm:  
Bezuiniging van € 50.000, : zie hierboven 
Logopediecorrectie: de correctie Hattem en 
Voorst (zie nota blz 15) 

 

Aanvullend een toelichting waarom we voorstellen + 2,2% te accepteren, terwijl we eind 2015 aan de 
gemeenschappelijke regelingen gevraagd hebben om de inwonersbijdragen met 0,96% te verlagen.  

De GGD-NOG is gewend om bij de loon- en prijs ontwikkelingen de methode van Apeldoorn te gebruiken. 
Het AB accepteert deze benadering in het besluit van juli 2015. Apeldoorn actualiseert prognoses steeds 
aan de hand van de laatste schattingen. We zien nu dat de GGD dezelfde aanpak kiest bij de berekening 
van de ontwikkeling van het gemeentefonds. Het gevolg is dat de GGD de laatste prognoses over 2016 uit 
de septembercirculaire 2015 nu al meeneemt in de berekeningen. In dit geval gaat het om een forse 
positieve bijstelling van het accres 2016. Wij zouden dit in de Achterhoek  volgend jaar pas doen. Dat 
verklaart het verschil tussen -0,96% en 2.2%.  

Beide rekenmethoden zijn goed. We stellen daarom voor om de keuzes die de GGD maakt te respecteren. 
Dat betekent ook dat wij voorstellen om deze 2,2% te accepteren. De rekenmethode van de GGD en die van 
de Achterhoekse gemeenten, komen binnen een paar jaar op vergelijkbare bedragen uit.   
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A4 Vermogen en risico’s      

 Volledigheid geschatte risico’s 

                (blz. 13 van de nota) 

De belangrijkste 
risico’s worden 
benoemd 

-In de begroting 2017 worden de risico’s  
gekwantificeerd. Gezien de begroting van 
2016 hebben wij daar vertrouwen in.  
-Gedurende 2016 zal de risicoanalyse worden 
bijgewerkt naar aanleiding van keuzes die de 
gemeenten nog moeten maken t.a.v de JGZ 
en de indeling in ACBD taken. 
-Bij het samenstellen van de jaarrekening 
2016 wordt aan de hand van de gerealiseerde 
opbrengsten het weerstandvermogen 
berekend en beoordeeld. 

 Benodigde weerstandscapaciteit 
 

Zie begroting 2017 

 Beschikbare weerstandscapaciteit 
 

Zie begroting 2017 

 Weerstandsvermogen  
(ratio: beschikbaar / benodigde 

capaciteit) 

 
 

Zie begroting 2018 

 Ontwikkeling reserves  
 

 Later toevoegen, als er enige historie is 
opgebouwd. 

 

   
2017: ons voorstel is € 13.95 ( incl  €0,05 kinderkorting en correctie logopedie Hattem en Voorst) 

 

 

B Beoordeling beleid 

B1  
 
 

B2  
 

B3  
 

B4  
  

B1 Beoordeling jaarbeleid ten opzichte van de strategische visie/ bestuursagenda.  
De nota is in lijn met de voorgaande uitgangspuntennota’s en de bestuursagenda 2014-2018. De 
activiteiten, die verbonden zijn aan deze uitgangspunten, zijn reeds in gang gezet.  
 
B2 Wettelijke kaders 
De nota voldoet aan de wettelijke kaders 
 
B3 Toetsing aan uitgangspuntennotitie 2016.   
Deze toets is alleen van toepassing bij de beoordeling van de begroting 
  
B4 Actuele onderwerpen  
De uitgangspuntennota gaat in op de actuele onderwerpen zoals de vormgeving en positionering 
van de van de jeugdgezondheidszorg, maatwerk en sturing op lokaal/regionaal niveau, 
gebiedsanalyses, de verbinding tussen sociale veiligheid en publieke gezondheid.  
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