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D.H. Cziesso

Onderwerp:

Programmabegroting 2020

Voorstel:
1. kennis te nemen van de reacties van het dagelijks bestuur op de zienswijzen van
de gemeenten.
2. de Programmabegroting 2020 vast te stellen.

Inleiding
Uw bestuur stemde op 11 april 2019 in met de concept Programmabegroting 2020. Ook
besloot u in een ambtelijke commissie in te stellen met vertegenwoordigers vanuit de drie
subregio’s en de GGD om alternatieven voor de indexeringssystematiek te verkennen. Deze
commissie is gestart (zie bij agendapunt 3, ingekomen stukken en mededelingen).
Na uw instemming met de concept-Programmabegroting hebben wij deze aan de raden van
de deelnemende gemeenten toegezonden. Gemeenten hebben wij verzocht om vóór 12 juni
2019 hun eventuele zienswijzen te geven (binnen acht weken).
Beoogd effect
Besluit AB over de Programmabegroting 2020.
Argumenten
1.1.
Uit de ontvangen zienswijzen blijkt dat de gemeenten over het algemeen positief
staan tegenover de Programmabegroting.
De meeste gemeenten hebben geen zienswijze of een instemmende zienswijze
ingediend. De gemeenten Apeldoorn, Epe, en Hattem stemmen in met de concept
Programmabegroting.
Hattem is blij met de toezegging van het AB om te zoeken naar mogelijkheden voor
besparingen die leiden tot verlaging van de inwonerbijdrage 2020. Zij willen dit met
het indienen van de zienswijze extra kracht bijzetten.
De gemeenten Heerde en Putten dienen geen zienswijze in.
Ook de raad van de gemeente Doetinchem wil graag op de hoogte worden gehouden
van de vorderingen rondom indexeringssystematiek en zoektocht naar besparingen.
De colleges van B&W van Ermelo en Voorst stellen de raad voor geen zienswijze in
te dienen.

De gemeente Ermelo ziet graag dat de GGD aansluit bij de lokale situatie,
bijvoorbeeld rondom de vaccinatiebereidheid. Overigens heeft ook de raad van
Harderwijk een motie aangenomen gericht op het verhogen van de BMRvaccinatiegraad.
De GGD sluit graag aan bij lokale initiatieven en de lokale situatie, voor zover dit
binnen de (wettelijke) mogelijkheden ligt.
1.2.

Voor de zienswijze van de gemeente Brummen om te zoeken naar mogelijkheden
voor besparingen die leiden tot een structurele meerjarige verlaging van de
inwonerbijdrage, en van de gemeente Zutphen om uit te gaan van een indexering
voor 2020 van 0%, zien wij geen draagvlak. De gemeente Montferland kondigt aan
een visie te willen presenteren op de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage voor
de begroting 2021.
Wij vinden dat aan bezuinigingsvoorstellen een inhoudelijke takendiscussie ten
grondslag moet liggen. Hiervoor zien wij bij de gemeenten geen breed gedragen
wens. Wel blijft onze toezegging staat dat wij kijken naar mogelijke besparingen om
de inwonerbijdrage 2020 omlaag te brengen.

1.3.

De GGD is met gemeenten in overleg over een nieuwe indexeringssystematiek.
De gemeente Winterswijk wil dat de indexering wordt aangepast naar een maximum
van 2%. Ook de gemeenten Bronckhorst en Oost-Gelre willen dat de GGD uitgaat
van een indexering met 2%.
De gemeente Oldebroek wil dat de GGD met alternatieven komt voor de
indexeringssystematiek voor de begroting 2021.
Met gemeenten zijn wij inmiddels in overleg over aanpassing van de indexeringssystematiek. De opdracht voor de ingestelde ambtelijke commissie heeft betrekking
op de begrotingen voor 2021 en daarna. De gemeente Ermelo geeft aan de
uitkomsten hiervan af te wachten.

2.1

Het AB is bevoegd tot vaststelling van de begroting en begrotingswijzigingen.
Het algemeen bestuur heeft het budgetrecht en bepaalt de financiële kaders voor de
GGD.

Kanttekeningen
1.1
Enkele gemeenten hebben nog (mogelijke) zienswijzen aangekondigd die na de
gestelde termijn van 12 juni komen. Voor gemeenten is de acht-wekentermijn vaak
(te) kort.
Van enkele gemeenten is een (voorlopige) reactie ontvangen. Enkele andere
gemeenten hebben gemeld dat de raad na 12 juni 2019 beslist over een eventuele
zienswijze. Zie het bijgevoegde overzicht. Zo nodig komt er een nazending.

Financiën
De voorgestelde index resulteert in een bijdrage Publieke Gezondheid per inwoner van
€ 7,83 en een bijdrage Jeugdgezondheid per inwoner van € 7,93.
Vervolg
Toezending vastgestelde begroting aan de gemeenten en de provincie.
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Communicatie
Zoals gebruikelijk bij publicatie van de vergaderstukken van het algemeen bestuur en de
begroting (vermelding op website GGD).

Warnsveld, 6 en 26 juni 2019
Het Dagelijks Bestuur,

D.W. ten Brinke
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg,
voorzitter

Bijlagen:
1. concept-Programmabegroting 2020
2. overzicht van de zienswijzen van de gemeenten
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