Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 7.6
Doetinchem, 26 februari 2020

ALDUS VASTGESTELD 5 MAART 2020
Uitgangspuntennota 2021 GGD
Noord- en Oost-Gelderland
Te besluiten om:
1. De reactie op de Uitgangspuntennota 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) vast te
stellen waarin het bestuur van de GGD wordt verzocht om:
a. afspraken te maken met de gemeente over de doorontwikkeling van de integrale
jeugdgezondheidszorg, inclusief extra contactmoment adolescenten, om te bereiken dat
de uitwerking direct aansluit bij de beleidsontwikkelingen;
b. voor de bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma binnen de middelen te blijven die
het Rijk heeft toegevoegd aan het Gemeentefonds;
c. de totale inwonerbijdrage, behoudens de aanpassing op basis van het aantal inwoners,
vanaf 2021 niet hoger te laten zijn dan de inwonerbijdrage van 2020 en de eventuele
gevolgen op te vangen door aan de gemeente keuzemogelijkheden voor te leggen.
2. Het dagelijks bestuur van de GGD NOG daarvan in kennis te stellen.
Inleiding
Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD NOG wil de gemeenteraden en de colleges van
burgemeester en wethouders in staat stellen om beter en eerder te sturen op de inhoudelijke en
financiële kaders voor de begroting 2021. Daarom wordt de Uitgangspuntennota 2021, waarin
deze kaders staan beschreven, aan u voorgelegd. Het DB verzoekt de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten om vóór 1 maart 2020 hun zienswijzen toe te zenden. Het DB is op de
hoogte gesteld dat zij uw reactie niet eerder dan op 6 maart 2020 kan verwachten.
Argumenten
1.1 De uitgangspuntennota sluit aan op gemaakte afspraken en beleid
De uitgangspuntennota is in lijn met de vastgestelde Bestuursagenda 2019 - 2023 NOG gezonder
van de GGD. Het kader sluit aan bij ons beleidskader volksgezondheid 2017-2020, ons
beleidskader sociaal domein 2017-2020 en verschillende uitvoeringsagenda’s.
De uitgangspuntennota betrekt de thema’s van het landelijk preventieakkoord “Samen voor een
gezonder Nederland”. Ook heeft de GGD een rol in de thematafel “De Gezondste Regio” waarin
de thema’s van het landelijk preventieakkoord verder worden uitgewerkt voor onze regio.
1.a De uitgangspuntennota geeft inhoudelijk aanleiding tot een zienswijze gericht op de JGZ
De GGD is onder andere bezig met de doorontwikkeling van de Jeugdgezondheidzorg (JGZ) om
deze beter te laten aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat betekent een
verschuiving van een individuele benadering naar een meer collectieve benadering, de inzet van
meer technologie en online aanpak. Ook wij achten het van belang dat de GGD anticipeert op
de maatschappelijke ontwikkelingen. De JGZ is een belangrijk onderdeel van de jeugdketen.
De taken moeten echter goed aansluiten op onze ketenafspraken met onder andere Buurtplein,
de preventieagenda i.o. en onze interventies. Wij kijken zelf ook opnieuw naar de JGZ. Daarom
is het van belang dat de GGD ons als gemeente actief betrekt bij dit proces om tot afspraken te
komen.
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1.b. Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt uitgebreid
Het RVP wordt uitgebreid met andere vaccinaties zoals meningokokken. Tegelijkertijd is het doel
om de vaccinatiegraad te verhogen. Dit brengt extra kosten met zich mee. Het Rijk heeft het
budget daarom verhoogd. De GGD berekent de daadwerkelijke kosten en komt bij de
programmabegroting 2021 met een voorstel voor de financiering.
1.c. De keuzerichtingen gemeente Doetinchem richten zich op de inwonerbijdragen
Er is bij de keuzerichtingen (79) besloten dat het (algemene en dagelijkse) bestuur van de
organisaties in de Gemeenschappelijke Regelingen, waaronder de GGD, krachtig inzetten op
taakstellende bezuinigingen van de verschillende instellingen. Dit wordt meegedeeld aan het
bestuur van de GGD in de zienswijze. De uitkomst moet leiden tot concrete keuzemogelijkheden
voor de gemeente(n) in het takenpakket om onze uitgaven beheersbaar te houden.
1.2. De indexeringssystematiek is aangepast en door het algemeen bestuur vastgesteld.
Een werkgroep van de GGD en gemeenten heeft de indexeringssystematiek verbeterd.
Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 21 november 2019 de aangepaste
indexeringssystematiek vastgesteld. Deze systematiek maakt de door ons gewenste logische keus
om onderscheid te maken in het loon- en prijsgevoelig gedeelte en dat gescheiden mee te
wegen. De systematiek doet verder recht aan de werkelijke kostenontwikkeling. De GGD stelt de
cijfers op basis van het CPB zo nodig bij als de programmabegroting 2021 wordt opgesteld.
Financiën
Het aantal inwoners per gemeente is bepalend voor de inwonerbijdrage per gemeente.
Het betekent voor gemeente Doetinchem uitgaande van 57.895 inwoners per 30 september 2019
een inwonerbijdrage voor 2021 van € 16,18:
Jeugdgezondheidszorg:
€ 8,14/inwoner: € 471.287
Publieke gezondheidszorg:
€ 8,04/inwoner: € 465.286
Totaal:
€ 936.574.
Kanttekeningen
1.c Taakstellende bezuinigingen vragen om inzicht
De Benchmark GGD 2017 vermeldt een gemiddelde inwonerbijdrage van € 25,28 per inwoner.
De GGD NOG heeft met € 14,00 een relatieve lage inwonerbijdrage. De GGD adviseert, wanneer
gemeenten minder willen bijdragen, een inhoudelijke takendiscussie te voeren. De GGD kan
keuzemogelijkheden inzichtelijk maken.
Vervolg
Wij informeren het bestuur van de GGD over uw besluit van 5 maart 2020. Het AB bespreekt de
Uitgangspuntennota ondertussen op 13 februari 2020. Het DB werkt de uitgangspunten en de
reacties van gemeenten daarop uit in de Programmabegroting 2021. Het AB stelt op 9 april 2020
de concept Programmabegroting 2021 vast. Vervolgens kunnen gemeenteraden hierop
zienswijzen inbrengen. Het AB stelt op 9 juli 2020 de definitieve Programmabegroting 2021 vast.
Bijlagen
1. Bijlage 1 Uitgangspuntennota 2021 GGD NOG (Kaders voor begroting 2021)
2. Bijlage 2 Conceptbrief aan de GGD NOG: reactie Uitgangspuntennota 2021.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
mr. G.A. Karssenberg

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Uitgangspuntennota 2021
GGD Noord- en Oost-Gelderland;
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;
besluit:
1. De reactie op de Uitgangspuntennota 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) vast te
stellen waarin het bestuur van de GGD wordt verzocht om:
a. afspraken te maken met de gemeente over de doorontwikkeling van de integrale
jeugdgezondheidszorg, inclusief extra contactmoment adolescenten, om te bereiken dat
de uitwerking direct aansluit bij de beleidsontwikkelingen;
b. voor de bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma binnen de middelen te blijven die
het Rijk heeft toegevoegd aan het Gemeentefonds;
c. de totale inwonerbijdrage, behoudens de aanpassing op basis van het aantal inwoners,
vanaf 2021 niet hoger te laten zijn dan de inwonerbijdrage van 2020 en de eventuele
gevolgen op te vangen door aan de gemeente keuzemogelijkheden voor te leggen.
2. Het dagelijks bestuur van de GGD NOG daarvan in kennis te stellen.
Aldus besloten in zijn vergadering van 5 maart 2020,

, griffier

, voorzitter

