
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5.5 
 
 Doetinchem, 14 februari 2018 
 
 
Uitgangspuntennota 2019 GGD Noord- en 
Oost-Gelderland 
 
 
Te besluiten om: 
1. De reactie op de Uitgangspuntennota 2019 GGD NOG vast te stellen waarin wij verzoeken om 

rekening te houden met: 
a. de aansluiting bij het preventieprogramma van onze gemeente daar waar de GGD beoogt 

de positie van de preventie in het sociaal domein te versterken; 
b. de onderbouwing van de extra inzet voor statushouders; 
c. het extra contactmoment adolescenten als onderdeel van de jeugdgezondheidszorg en 

daarmee potentieel onderdeel van de inwonersbijdrage; 
d. de Achterhoekse norm, zijnde een maximale indexering voor de bijdrage aan 

gemeenschappelijke regelingen van 1,60%. 
2. Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG daarvan in kennis te stellen. 
 
Context 
De GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten, die de 
gezondheid van alle inwoners bewaakt, beschermt en bevordert. Alle deelnemende gemeenten 
aan deze gemeenschappelijke regeling nemen de basisproducten van de GGD af die betrekking 
hebben op de publieke gezondheid. Deze zijn vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). 
De gemeenten nemen, met uitzondering van de gemeente Apeldoorn, ook de basistaken af die 
betrekking hebben op de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4 - 18 jaar. De basisproducten worden 
bekostigd op basis van een bijdrage per inwoner aan de GGD. Daarnaast biedt de GGD aan 
diverse partijen op contractbasis andere producten aan. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD 
biedt nu de Uitgangspuntennota 2019 aan waarin de inhoudelijke en financiële kaders voor de 
begroting 2019 staan beschreven. Het DB verzoekt om onze reactie vóór 1 maart 2018 in te 
dienen. 
 
Beoogd effect 
De Uitgangspuntennota is in 2013 in het leven geroepen om het college en de gemeenteraad 
tijdig en meer inhoudelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de programmabegroting. 
 
Argumenten 
1.1 Uitgangspuntennota geeft inhoudelijk en financieel aanleiding tot een enkel aandachtspunt. 
 
Inhoudelijk 
De Uitgangspuntennota 2019 is inhoudelijk in lijn met de voorgaande Uitgangspuntennota’s en 
Bestuursagenda. De agenda is eind 2016 geactualiseerd en vastgelegd in de ‘GGD koers richting 
2018’. Deze richt zich op: 
- de versterking van de positie van ‘preventie’ in het sociaal domein; 
- de zorg voor de juiste preventieve zorg voor vluchtelingen in de lokale samenleving; 
- het in beeld brengen van de problematiek van personen met ‘verward gedrag’; 
- ondersteuning van de gemeenten bij de kansen van de nieuwe Omgevingswet voor een 

vitale omgeving. 
De Uitgangspuntennota 2019 zet deze koers voort en beperkt zich tot twee extra onderwerpen 
die in 2019 actueel zijn: 
- Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP): gemeenten zijn - een jaar later dan gepland - vanaf 

2019 verantwoordelijk voor het RVP; 2018 is het jaar waarin er afspraken tussen de GGD 
NOG en de 21 gemeenten moeten worden gemaakt voor de groep van 4-18 jarigen. Deze 
nieuwe taak vraagt eveneens een aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling. 
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- Publieke gezondheidszorg statushouders. Er was extra inzet nodig door de verhoogde 

instroom van statushouders in 2016-2017. De aantallen zijn gedaald. De GGD verwacht 
echter dat ook vanaf 2019 nog extra inzet nodig is. Dit wordt eerst in het Algemeen Bestuur 
(AB) besproken voordat dit in de programmabegroting 2019 wordt opgenomen. 

Advies: wij bevestigen in onze reactie dat wij 
- de intentie hebben om de positie in het sociaal domein te ondersteunen, ,aar verwachten dat 

de GGD daarbij de aansluiting bij ons preventieprogramma zoekt; 
- zowel inhoudelijk als financieel een duidelijke onderbouwing wensen voor de verwachte 

extra inzet voor statushouders. Wij kunnen op basis daarvan via het AB en via de zienswijze 
op de programmabegroting ons standpunt kenbaar maken. 

 
1 c Financieel  
- Het Rijk heeft vanaf 2013 structureel geld vrijgemaakt voor het extra contactmoment 

adolescenten 12-19 jaar. Wij subsidiëren met deze middelen de GGD om deze dienst als 
plusproduct uit te voeren. Dit doen wij samen met 13 andere gemeenten in de GGD-regio. 
Wij achten deze wijze van financieren onwenselijk. Het extra contactmoment is inhoudelijk 
onderdeel van de Jeugdgezondheidszorg en vraagt geen extra schot. De afname door slechts 
een deel van de gemeenten beperkt de solidariteit en maakt het per gemeente duurder. 

Advies: Inhoudelijk en financieel is er reden om de GGD te melden dat ons inziens de 

bekostiging onderdeel van de inwonerbijdrage zou moeten worden. Wij vragen de GGD dan 

ook hiervoor een voorstel te doen voor de programmabegroting 2019. 

 
1 d Financieel 
- De GGD berekent via haar methodiek een (gewogen) index van 2,15%. De verhoging van de 

inwonerbijdrage beperkt zij tot 1,62%. De inwonerbijdrage voor de publieke gezondheid 
komt daarmee op € 7,33 en voor de JGZ op € 6,97. 

- De Achterhoekse Controllers Werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de 
Uitgangspuntennota 2019 beoordeeld en geconcludeerd dat de ontwikkeling van de 
inwonerbijdrage net niet binnen de Achterhoekse norm blijft. Die is gesteld op 1,60% als 
maximale indexering voor de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen. 

Advies: wij geven in onze reactie weer dat wij accepteren dat de verhoging van de 
inwonerbijdrage net iets hoger uitvalt dan de Achterhoekse norm. Wij verwachten dat dit 
verschil bij de actualisering op het moment van het opstellen van de begroting niet veel verder 
zal oplopen. 
 
Kanttekeningen 
1. De actualisering van de uitgangspunten kan een iets hogere indexering betekenen 
Het DB kijkt in maart 2018 bij het opstellen van de Programmabegroting of de uitgangspunten 
moeten worden geactualiseerd. Als dat inderdaad het geval is, kan dit gevolgen hebben voor de 
inwonerbijdrage. In het verleden zijn deze gevolgen beperkt gebleven. 
 
Financiën 
Het aantal inwoners per gemeente is bepalend voor de inwonerbijdrage per gemeente. Het 
betekent voor de gemeente Doetinchem uitgaande van 57.309 inwoners per 31 oktober 2017 
een inwonerbijdrage van € 14,30 voor 2019: € 399.621 voor de JGZ en € 420.090  
voor Publieke gezondheidszorg. Dat betekent in totaal € 819.711.  
 
Vervolg 
Wij sturen uw reactie aan het DB van de GGD NOG. Het DB werkt de uitgangspunten en de 
reacties erop uit in de Programmabegroting 2019. Het AB stelt op 12 april de concept 
Programmabegroting 2019 vast. Vervolgens kunnen gemeenten tot 12 juni 2018 hierop 
zienswijzen inbrengen. Het AB stelt de Programmabegroting 2019 op 5 juli 2018 vast.  
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Bijlagen 
1. Uitgangspuntennota 2019 GGD NOG 
2. Beoordeling Uitgangspuntennota m.m.v. Achterhoekse Controllers Werkgroep 
3. Conceptbrief aan de GGD NOG: reactie Uitgangspuntennota 2019. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 
  



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Uitgangspuntennota 2019 GGD 
Noord- en Oost-Gelderland; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. De reactie op de Uitgangspuntennota 2019 GGD NOG vast te stellen waarin wij verzoeken om 

rekening te houden met: 
a. de aansluiting bij het preventieprogramma van onze gemeente(n) daar waar de GGD 

beoogt de positie van de preventie in het sociaal domein te versterken; 
b. de onderbouwing van de extra inzet voor statushouders; 
c. het extra contactmoment adolescenten als ontschot onderdeel van de 

jeugdgezondheidszorg en daarmee potentieel onderdeel van de inwonersbijdrage; 
d. de Achterhoekse norm zijnde een maximale indexering voor de bijdrage aan 

gemeenschappelijke regelingen van 1,60%. 
2. Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG daarvan in kennis te stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 22 februari 2018, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


