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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Als zienswijze op de concept Kadernota 2018 geven: 
1a De raad onderschrijft de visie dat de publieke gezondheid moet aansluiten bij het uitgangspunt 

dat   iedere inwoner kan meedoen in de samenleving; 
1b De raad onderkent de noodzaak te investeren in versterking van de bedrijfsvoering en in 

innovatie; 
1c. De raad is het eens met het uitgangspunt dat financiële middelen voor verbeteringen gezocht 

worden door om te buigen, op basis van onderzoek naar besparingsmogelijkheden. 
 
Samenvatting 
 
Op 4 oktober 2016 is een raadscommissievergadering geweest waarin de commissieleden input 
konden leveren voor de kadernota van de GGDrU. De input is meegenomen ter bespreking tijdens de 
bestuursconferentie van de GGDrU op 3 november 2016. 
Op 15 december 2016 heeft het dagelijks bestuur van de GGDrU de kadernota 2018 verstuurd naar 
de raad met het verzoek een zienswijze te geven. In de kadernota komen veel van de aanbevelingen 
naar voren die de raad had meegegeven, zoals aandacht voor financiële tegenslagen, 
weerstandcapaciteit, overhead, tekorten en overschotten. Ook is er veel aandacht voor de verbinding 
met het sociale domein en de integratie van de JGZ. 
De kern van de nota is dat de GGDrU de financiële basis op orde wil brengen. De noodzaak hiertoe 
is gelegen in het feit dat er de afgelopen jaren veel ontwikkelingen zijn geweest waardoor de GGDrU 
enorm is gegroeid. Het standpunt is steeds geweest om de winkel open te kunnen houden, maar 
daardoor zijn noodzakelijke investeringen wat betreft de ondersteuning op financieel, veiligheids- en 
technisch gebied nog niet voldoende, of in het geheel nog niet gerealiseerd. De kadernota schetst 
deze ontwikkelingen, beschrijft wat er wel is gerealiseerd, wat er nog nodig is de komende jaren en 
hoe dat wordt gedaan. Veel zaken zijn al gerealiseerd uit eigen middelen. Voor de overige 
noodzakelijke investeringen is het de bedoeling dat ook hiervoor  wordt gezocht binnen de eigen 
middelen. Op voorhand kan echter niet worden uitgesloten dat dit mogelijk toch niet toereikend zal 
zijn en kan in dat geval ofwel de inwonerbijdrage omhoog ofwel de ambities  worden bijgesteld. De 
GGDrU zal ons hierover actief en bijtijds informeren. 
 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Zienswijze kadernota GGDrU 2018 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
7 maart 2017 
 
Datum commissievergadering 
7 februari 2017 

 

Commissie 
Sociaal Domein 
 
Portefeuillehouder 
J.A. Koops 
 
Organisatie onderdeel 
Ontwikkeling 
 
E-mail opsteller 
Iny.Bosdriesz@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254464 
 
Registratie nummer 
Z/16/104967-VB/17/07673 
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Bijlagen 
1. De kadernota GGDrU 2018. 
2. De begeleidende brief van de GGDrU.  
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Met dit voorstel wordt beoogd de raad invloed te laten uitoefenen op het beleid van de GGDrU door 
een zienswijze in te dienen.  
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
Ontwerpbegroting 2016 GGDrU (zienswijze op o.a. de versterking van de bedrijfsvoering) 
 
Argumenten 

1. Uitgangspunt voor publieke gezondheid is dat iedereen mee kan doen. 
De GGDrU wil de kwaliteit van producten en dienstverlening nauw laten aansluiten bij de 
veranderende maatschappelijke omgeving en de transformatie in het sociaal domein. De GGDrU 
ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van publieke gezondheidstaken en wil meer aansluiten 
bij netwerkstructuren met ketenpartners uit het sociale en private domein. Met preventieve 
activiteiten wordt de eigen kracht van inwoners versterkt. Door preventie en lichte ondersteuning 
kunnen zwaardere hulp en hoge(re) kosten worden voorkomen. Om deelname van alle inwoners 
mogelijk te maken is het nodig dat de GGDrU samen met gemeenten gaat werken aan het 
verkleinen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. De GGDrU wil onder leiding van 
de nieuwe directeur in co-creatie met gemeenten en andere stakeholders een stevige koers gaan 
varen om participatie van inwoners mogelijk te maken. Dit doet de GGDrU door zich te richten op 
de hele mens (fysiek, mentaal, sociaal). De GGDrU draagt zorg voor de publieke gezondheid van 
alle inwoners; daarbinnen moet plaats zijn voor degenen die extra aandacht nodig hebben.  
 
2. Versterking bedrijfsvoering van de GGDrU en innovatie zijn nodig. 
De afgelopen jaren heeft de focus gelegen op een goedkope GGDrU. Gemeentebesturen 
hebben vaak aandacht gevraagd voor beperking van de kosten en het vinden van bezuinigingen 
in de begroting van de GGDrU. Inmiddels is duidelijk dat de in 2015 ingezette versterking niet 
afdoende is. Met de gerealiseerde versterking kunnen de bestaande processen worden 
ondersteund maar is er geen ruimte voor het ontwikkelen en invoeren van noodzakelijke en 
onvermijdelijke verbeteringen en aanpassingen. Voorbeelden van verbeteringen zijn het ophogen 
van het aantal kantoorlicenties, verhogen van snelheid en capaciteit van ICT-verbindingen, 
verbeteren van flexibiliteit en veiligheid van de ICT-infrastructuur, realiseren van schone en 
veilige werklocaties en het inrichten van de wettelijke taak van psychosociale hulpverlening.  
Directeur en bestuur van de GGDrU vinden een investeringsimpuls noodzakelijk.  
Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten, als eigenaar van de GGDrU, om risico’s te 
vermijden door de basis op orde te hebben. Het is voor de uitvoering van de wettelijk verplichte 
publieke gezondheidstaken nodig om een toekomstbestendige GGDrU te hebben.  
Versterking en verbetering gaan gepaard met € 300.000 per jaar (bezuinigingstaakstelling voor 
de versterking) + € 1.046.000 per jaar voor de investeringsimpuls. De GGDrU heeft reeds 
besparingsmogelijkheden gevonden die de taakstelling van € 300.000 (ruim) dekken. Naar de 
dekking van het andere bedrag wordt nog gezocht. Alle genoemde cijfers gelden voor de periode 
van 2018 tot 2022. 

 
3. Ombuigen om te kunnen investeren in versterking en innovatie. 
Het uitgangspunt is dat de investeringen gepaard gaan met ombuigingen binnen de bestaande 
financiële kaders van de GGDrU. Dit betekent dat dit niet zal leiden tot verhoging van de 
inwonerbijdrage. Dit ligt in lijn met wat gemeenten willen: een GGDrU die niet te duur is, die 
investeert op de inhoud van het werk en binnen de eigen begroting zoekt naar oplossingen. De 
GGDrU zal dus nu niet om extra geld vragen. Tegelijk vraagt de GGDrU aandacht voor het risico 
dat geen of onvoldoende oplossing binnen de begroting te vinden is.  
Omdat het vinden van de benodigde dekking ‘werk in uitvoering’ is dat nog door loopt in 2017 
wordt in de kadernota een sluitende begroting 2018 geschetst, waarin de taakstelling van  
€ 300.000 (nodig voor de eerdere versterking) is gerealiseerd. Er zijn reeds besparings-
voorstellen die ingezet worden voor de taakstelling van € 300.000 voor 2018 en voor een klein 
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deel van de investeringsimpuls. De overige investeringen kunnen pas plaatsvinden als de 
benodigde dekking is gevonden. De tijd wordt genomen om tot een dekkingsvoorstel te komen 
dat zal leiden tot een gewijzigde begroting 2018 die in 2017 ter besluitvorming wordt voorgelegd.  
 
4. 2,5%Verhoging van de inwonerbijdrage indien onvermijdelijk.  
De versterking van de bedrijfsvoering die in 2015 is gestart, ging gepaard met een taakstelling 
van € 300.000. De huidige situatie is dat niet alleen middelen nodig zijn voor het verder 
versterken van de bedrijfsvoering maar ook voor investering in innovatie. De GGDrU geeft aan 
dat ze scherp aan de wind gaan varen. Er is geen 100% garantie dat het lukt om oplossingen 
binnen de GGDrU begroting te vinden. In de kadernota wordt het bedrag van € 0,73 per inwoner 
genoemd voor 2018, € 0,58 voor 2019 en voor de jaren daarna structureel € 0,48 per inwoner. 
Mocht een verhoging van de inwonerbijdrage onvermijdelijk zijn, dan is het nodig om medio 2017 
op de hoogte te zijn van de verhoging. Die eventuele, maar liefst te vermijden, hogere bijdrage 
bedraagt dan 2,5 % van het budget wat Stichtse Vecht betaalt aan de GGDrU (exl controle 
kinderopvang en lijkschouw). Daar staat tegenover dat doordat de GGDrU investeert in de 
voorkant van het Sociaal Domein, de kosten voor Stichtse Vecht in totaal uiteindelijk lager zullen 
uitpakken. Met name de JGZ kan hier een essentiële bijdrage aan leveren. 

 
Kanttekeningen 
De financiële situatie en de wens om de basis op orde te brengen hebben prioriteit. Er worden 
verstrekkende voorstellen gepresenteerd om deze te kunnen realiseren. Daarbij worden 
aanbevelingen gedaan over verbeteringen en innovatie. Voornamelijk wordt hiervoor gezocht binnen 
de eigen middelen. Er wordt een bureau ingeschakeld en werkgroepen ingericht om gezamenlijk de 
noodzakelijke besparingen te vinden. Op voorhand wordt echter niet uitgesloten dat dit mogelijk toch 
niet toereikend is en dat in dat geval toch de inwoner bijdrage omhoog moet, of de ambities bijgesteld 
moeten worden. De GGDrU zal ons hierover actief en bijtijds informeren. 
 
Communicatie 
N.v.t. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
In schema ziet het financieel plaatje voor de komende jaren er als volgt uit: 
   
financieel beeld  2018 2019 2020 2021 
bezuinigingstaakstelling  300  300  300  300 
besparingsvoorstellen -425 -622 -740 -740 
afwijking t.o.v. 
bezuinigingstaakstelling 

-125 -322 -440 -440 

investeringsimpuls 1.046  1.046 1.046 1.046 
saldo realisatie 
taakstelling 
+ is nog niet 
gerealiseerd 

 
921 

 
724 

 
606 

 
606 

 
24 januari 2017 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
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