AGENDAPUNT NO 7.
Voorstel tot hanteren van de voorliggende
zienswijze op de concept-Programmabegroting
2011 van de GGD Gelre-IJssel.

AAN DE RAAD

Samenvatting/Advies
Aangaande de concept-Programmabegroting 2011 van de GGD Gelre-IJssel de volgende zienswijze
hanteren:
- De gemeentebijdrage aan de GGD (gemeenschappelijke regeling) wordt met hetzelfde percentage
gekort als de korting die de gemeente krijgt opgelegd door het rijk.
- Het onderscheid wettelijk/niet-wettelijke taken en het mogelijke / gewenste kwaliteitsniveau dient bij
de uitwerking van de bezuinigingsscenario’s betrokken te worden.
- Van de GGD wordt verwacht dat men vroegtijdig de nodige maatregelen zal nemen om de
gesignaleerde risico's het hoofd te kunnen bieden.
- Verzocht wordt om de op pagina 29 genoemde stelpost in relatie tot de genoemde taakstelling
zichtbaar te maken in de meerjarenbegroting.
- Deze zienswijze wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan het AB van de GGD Gelre-IJssel.
Aanleiding tot het voorstel
Het Dagelijks Bestuur van de GGD heeft op 26 april 2010 de concept-Programmabegroting aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gestuurd. Gemeenten hebben vervolgens (formeel)
zes weken de tijd om te reageren. De concept-Programmabegroting 2011 is, na overleg met de
ambtenaren volksgezondheid en financiën GGD, op 22 april 2010 besproken in een informele
vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD. In het Algemeen Bestuur van de GGD zijn alle
21 deelnemende colleges van B&W in de Noord-Veluwe, Stedendriehoek en Achterhoek
vertegenwoordigd door de portefeuillehouder volksgezondheid.
Inhoudelijke toelichting
De deelnemende gemeenten krijgen de komende jaren te maken met een slechter wordend
financieel perspectief. Het Dagelijks Bestuur vindt dat de GGD, als gezondheidsdienst van en voor
gemeenten, ook gevraagd kan worden, om bij te dragen aan de bezuinigingen waartoe de
deelnemende gemeenten zullen besluiten of al hebben besloten. Het Dagelijks Bestuur heeft de
GGD daarom opdracht gegeven om scenario’s op te stellen die inzage geven in de gevolgen van een
bezuinigingsoperatie op de inwonerbijdrage. Zij hebben als richtlijnen meegegeven: in scenario’s
beginnend bij 5% en naar 2013 oplopend tot 10%. Het Algemeen Bestuur heeft hieraan een scenario,
oplopend tot 20% in 2013, aan toegevoegd. Deze scenario’s worden als keuzemogelijkheden aan de
gemeenten voorgelegd. Hierover beslist het Algemeen Bestuur in de vergadering van 25 november
2010 bij begrotingswijziging.
Geadviseerd wordt om, door in te stemmen met de voorliggende zienswijze, vanuit Aalten de lijn te
hanteren dat de gemeentebijdrage aan de GGD (gemeenschappelijke regeling) met hetzelfde
percentage wordt gekort als de korting die de gemeente krijgt opgelegd door het rijk. En tevens de
GGD te verzoeken om het onderscheid wettelijk/niet-wettelijke taken en het mogelijke / gewenste
kwaliteitsniveau bij de uitwerking van de bezuinigingsscenario’s te betrekken. Op basis hiervan kan
dan de gemeentelijke keuze worden bepaald.
Er bestaan specifieke risico’s voor de GGD Gelre-IJssel aangaande de “oude” taakstelling (vanwege
de samenvoeging met de GGD Noord Veluwe), de congruentie van veiligheids- en GGD-regio’s (het
overgaan van Deventer naar de GGD IJsselland/Zwolle, waardoor de inkomsten structureel zullen
dalen) en het risico van verminderde inkomsten voor plusproducten als gevolg van bezuinigingen bij
overheden. Deze genoemde plusproducten vormen ongeveer 30% van de totale inkomsten van de
GGD Gelre-IJssel.
Geadviseerd wordt om, door in te stemmen met de voorliggende zienswijze, aan de GGD aan te
geven dat wij verwachten dat de GGD vroegtijdig de nodige maatregelen zal nemen om de
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genoemde zorgen het hoofd te kunnen bieden.
Verder wordt geadviseerd om, door in te stemmen met de voorliggende zienswijze, de GGD te
verzoeken om de op pagina 29 genoemde stelpost (inleveren personeelskosten) in relatie tot de
genoemde taakstelling, op te nemen en zichtbaar te maken in de meerjarenbegroting.

Relatie met bestaand beleid c.a.
Coalitieprogramma op hoofdlijnen 2010-2014 en nota Lokaal Gezondheidsbeleid.
Afstemming met externe partijen/communicatie
De concept-Programmabegroting 2011 is, na overleg met de ambtenaren volksgezondheid en
financiën GGD, op 22 april 2010 besproken in een informele vergadering van het Algemeen Bestuur
van de GGD Gelre-IJssel.
Tijdspad
Conform de zes weken termijn heeft de gemeente tot 12 juni 2010 (6 weken) de tijd om te
reageren.Mocht dit echter niet lukken, dan wordt gemeenten verzocht om in ieder geval te reageren
vóór de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Gelre-IJssel op 1 juli 2010.
Financiële consequenties
Dit besluit heeft geen financiële consequenties.

Aalten, 6 mei 2010
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten,
De secretaris,
De burgemeester,
J. Nobel

G. Berghoef

DE

RAAD

DER

GEMEENTE

AALTEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 2010;
gelet op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen:

BESLUIT:

aangaande de concept-Programmabegroting 2011 van de GGD Gelre-IJssel de volgende zienswijze
te hanteren:
- de gemeentebijdrage aan de GGD wordt met hetzelfde percentage gekort als de korting die
de gemeente krijgt opgelegd door het rijk;
- het onderscheid wettelijk/niet-wettelijke taken en het mogelijke / gewenste kwaliteitsniveau
dient bij de uitwerking van de bezuinigingsscenario’s betrokken te worden;
- van de GGD wordt verwacht dat men vroegtijdig de nodige maatregelen zal nemen om de
gesignaleerde risico's het hoofd te kunnen bieden;
- de op pagina 29 genoemde stelpost in relatie tot de genoemde taakstelling zichtbaar maken in
de meerjarenbegroting;
- dit schriftelijk kenbaar te maken aan het AB van de GGD Gelre-IJssel.

AALTEN, 15 juni 2010
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

