Bijlage: Overzicht zienswijzen gemeenten op concept-Programmabegroting 2020 (stand van zaken 25 juni 2019)

Gemeente

Zienswijze

Aalten
Apeldoorn

Voorlopige zienswijze d.d. 4 juni 2019:

reactie DB

De raad van Apeldoorn kan instemmen met de concept
Programmabegroting voor 2020, ondanks de stijging van de
inwonerbijdrage die duidelijk hoger is dan waar zij rekening mee hebben
gehouden.
Daarbij verzoekt de raad de GGD aandacht te geven aan de volgende
zaken:
1. U heeft besloten het positieve resultaat uit 2019 te bestemmen

voor een bedrijfsvoeringsreserve.
Wij kunnen ons voorstellen dat zo’n reserve een permanent karakter
krijgt. In dat geval adviseren wij u om heldere afspraken te maken
over voeding en onttrekking van de reserve.
2. U heeft het risico op hoge personeelskosten door krapte op de
arbeidsmarkt hoog gekwantificeerd.
Wij adviseren u om urgentie te geven aan strategisch
personeelsbeleid om dit risico te minimaliseren.
Het jaarverslag over de uitgevoerde activiteiten in 2018 is op hoofdlijnen
beschreven. Hiermee is het weliswaar een beknopte weergave, maar blijft
soms onduidelijk wat de GGD heeft gedaan. Daarnaast mist Apeldoorn een
overzicht van de inzet van de GGD specifiek voor onze gemeente. Zij
verzoeken u bij de jaarstukken over 2019 concreter en per gemeente aan te
geven wat de inzet van de GGD is geweest.

Berkelland

De GGD werkt aan het opstellen van
prestatie-indicatoren (onder andere voor de
programmabegroting) en aan overzichten
met activiteiten en kengetallen per gemeente.

Gemeente

Zienswijze

reactie DB

Bronckhorst Brief d.d. 11 juni 2019:
De GGD gaat voor 2020 uit van een indexering voor loon- en prijsstijgingen
van 5,23%. Dit is hoger dan de indexering van 2% die in de regio
Achterhoek is afgesproken om te hanteren voor gemeenschappelijke
regelingen. Als Bronckhorst hebben we te maken met flinke tekorten in het
sociaal domein en moeten we kritisch kijken waarvoor we onze budgetten
inzetten. De afspraak binnen de Achterhoek is bij gemeenschappelijke
regelingen dat als gemeenten moeten bezuinigen, gemeenschappelijke
regelingen terughoudend zijn met kostenstijging in hun begroting.
Zoals ook in de zienswijze bij de uitgangspuntennota aangegeven,
verzoeken wij u voor de begroting 2020 van de GGD ook uit te gaan van
een indexering van 2%. Dit is de indexering die wij als gemeenten hanteren
voor gemeenschappelijke regelingen.

Brummen

Raadsbesluit d.d. 20-6-2019.
In de programmabegroting 2020 heeft de GGD NOG de uitgangspunten van
de bestuursagenda 2019-2023 uitgewerkt.
Voor Brummen is het belangrijk dat:
- Een kostenbesparing plaatsvindt op de wettelijk verplichte taken.
- De indexeringssystematiek wordt herzien;
- De gemeente meer keuzevrijheid krijgt zodat B1 en B2 producten
van de GGD NOG beter aansluiten bij het realiseren van de
doelstellingen uit het lokale bestuursprogramma;

Wij constateren dat diverse gemeenten
bedenkingen hebben tegen de wijze van
indexeren.
Het Algemeen Bestuur heeft in november
2015 tot deze systematiek besloten. Wij
vinden deze systematiek redelijk; blijkbaar
wordt deze als ingewikkeld en ondoorzichtig
ervaren.
Gelet op de bedenkingen vanuit de
gemeenten zijn wij overleg met de
gemeenten gestart over de vraag of er
redelijke alternatieven voor de
indexeringssystematiek zijn.
Voor de programmabegroting 2020 achten
wij dit nu niet haalbaar en stellen voor deze
systematiek daarom voor die begroting nog
te handhaven.

Gemeente

Zienswijze
-

Er meer inzicht komt in de effectiviteit van inspanningen en
producten.

Kostenbesparing
De GGD NOG geeft aan dat gezocht wordt naar mogelijkheden voor
besparingen die leiden tot verlaging van de inwonerbijdrage over het jaar
2020. Het is lovenswaardig dat de GGD NOG nu al zoekt naar besparingen
voor het jaar 2020, maar dit is voor ons onvoldoende. De gemeente
Brummen verwacht voorstellen die leiden tot een structurele of meerjarige
besparing van de inwonerbijdrage. Volgens hen zijn er mogelijkheden om de
inwonerbijdrage structureel te verlagen door niet-verplichte taken niet meer
te financieren via de inwonerbijdrage, maar via subsidie of inkoopafspraken
per plusproduct. Ook zien wij besparingsmogelijkheden door onderscheid
aan te brengen in het niveau van de uitvoering van de wettelijke taken.
Ambtelijke commissie indexeringssystematiek
De gemeenteraad van Brummen stelt het op prijs dat een ambtelijke
commissie een voorstel voorbereidt voor de aanpassing van de
indexeringssystematiek vanaf 2021.

Doetinchem

reactie DB

Wij hebben de lijn dat een discussie over
bezuinigingen moet plaatsvinden op basis
van een inhoudelijke takendiscussie. Wij zien
op dit moment geen breed gedragen wens
voor deze bezuiniging.

---

Besluit raad d.d. 29 mei 2019:
Doetinchem hecht veel belang aan de twee toezeggingen van het Algemeen
Bestuur van de GGD NOG, te weten:
• Het instellen van een ambtelijke commissie vanuit de gemeenten en

GGD die zich gaat buigen over de indexeringssystematiek; en
• Het onderzoek naar mogelijkheden voor besparingen die leiden tot
verlaging van de inwonerbijdrage over het jaar 2020.
De raad benadrukt hiermee het belang van de ambtelijke commissie en het
onderzoek naar mogelijkheden voor besparingen. Zij vragen u de

Het DB zal de gemeenten op de hoogte
houden van de vorderingen van de
commissie die zich buigt over de
indexeringssystematiek en het onderzoek
naar de mogelijkheden voor verlaging van de
inwonerbijdrage.

Gemeente

Zienswijze
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gemeenteraad van Doetinchem op de hoogte te houden van de vorderingen
en ons blijvend te informeren.

Elburg
Epe

Ermelo

Raadbesluit d.d. 23 mei 2019:
De raad stemt in met de conceptprogrammabegroting en maakt geen
gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

---

E-mail d.d. 11 juni 2019 en aanvullende informatie d.d. 25 juni 2019:
Het college heeft besloten – onder voorbehoud van instemming van de raad
– geen zienswijze in te dienen.

---

In overeenstemming met de zienswijze op de uitgangspuntenbrief stelt
Ermelo het volgende:
Vaccinatiebereidheid
De gemeente Ermelo is blij met de samenwerking met GGD en ICARE ter
verhoging van de vaccinatiebereidheid in Ermelo. Gestreefd wordt naar een
pilot met de RIVM in Ermelo die het mogelijk maakt actief en gericht die
inwoners te benaderen die een vaccinatie gemist hebben.

De GGD werkt graag mee aan initiatieven die
de vaccinatiebereidheid verhogen.

Indexeringssystematiek
Een ambtelijke commissie onderzoekt de alternatieven inmiddels. Ermelo
wacht de uitkomsten hiertoe af.

---

Preventie jeugd/jeugdgezondheidszorg
De gemeente Ermelo hecht waarde aan de prioriteit jeugdgezondheidszorg
met deels lokaal flexibele maatwerkafspraken en een vraaggerichte
werkwijze als uitgangspunt waar mogelijk.

De GGD sluit binnen de mogelijkheden graag
aan bij de lokale situatie.

Gemeente

Zienswijze
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Harderwijk

Hattem

Heerde
Lochem

Brief d.d. 3 juni 2019:
De raad van Hattem is blij om te zien dat in de concept-programmabegroting
2020 de lijn gericht op gezondere jeugd, leefomgeving, ouder worden en
leefstijl vanuit voorgaande jaren wordt doorgezet.
Zoals veel gemeenten kent ook Hattem tekorten binnen het sociaal domein.
Hattem roept de GGD dan ook op om te zoeken naar mogelijkheden voor
besparingen die leiden tot verlaging van de inwonerbijdrage over het jaar
2020.
De raad is blij dat het AB van de GGD in de vergadering van 11 april jl. de
financiële positie van de gemeenten heeft erkend en dat een toezegging is
gedaan om te kijken naar besparingsmogelijkheden voor 2020. Via deze
zienswijze wil Hattem het belang van het in kaart brengen van
besparingsmogelijkheden extra kracht bijzetten.
Raadbesluit d.d. 17 juni 2019:
De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen .

---

---

Gemeente

Zienswijze

Montferland

E-mail d.d. 17 juni 2019:
In deze mail wordt aangegeven dat het bestuur uitgebreid heeft stilgestaan
bij de kostenontwikkelingen en de hoogte van de gemeentelijke bijdrage bij
diverse gemeenschappelijke regelingen.
Deze stijging baart het bestuur zorgen, zeker gezien in het licht van de
moeizame financiële situatie waarin zij zich momenteel bevinden. Om deze
reden zullen zij uw algemeen bestuur dit jaar benaderen omtrent hun visie
op de kostenontwikkeling / gemeentelijke bijdrage, waarbij zij er van uitgaan
dat dit zijn beslag gaat krijgen bij het opstellen van de begroting 2021.

reactie DB

De visie van de gemeente wachten wij af.

De concept programmabegroting 2020 wordt behandeld in de raad van 27
juni 2019.

Nunspeet
Oldebroek

Raadsbesluit d.d. 29 mei 2019:
De raad van Oldebroek stemt in met de inhoudelijke programma's en
financiële begroting zoals verwoord in de concept Programmabegroting
2020.
Als zienswijze geeft de raad aan dat de GGD wordt verzocht met
alternatieven te komen voor de berekening van de indexering voor 2021.

---

Gemeente

Zienswijze

Oost Gelre

Raadsbesluit d.d.21 mei 2019:
De raad heeft besloten om in te stemmen met de conceptProgrammabegroting 2020 van de GGD Noord en Oost- Gelderland, onder
voorwaarde dat de indexering aangepast wordt
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Inhoudelijk standpunt
De concept-Programmabegroting 2020 is in lijn met de kaders en doelen uit
de Bestuursagenda 2019-2023 en de Uitgangspunten voor 2020.
Oost Gelre kan zich vinden in de lijn en de doelen die zijn beschreven in de
programmabegroting.
Financieel standpunt
De raad stemt in met de concept-programmabegroting 2020 onder
voorwaarde dat de indexering wordt aangepast, In 2014 is door de raad van
Oost Gelre besloten om wat betreft het indexpercentage van
gemeenschappelijke regelingen aan te sluiten bij een gezamenlijk standpunt
van de Achterhoekse gemeenten, inhoudend dat de bijdrage aan
gemeenschappelijke regelingen stijgt of daalt met het laagste percentage
van het nominale accres en de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product.
Daarnaast vindt er achteraf een correctie plaats op basis van de werkelijke
cijfers. Op basis hiervan is de indexering voor 2020 vastgesteld op 2%.
De GGD gebruikt voor de loonkostenontwikkeling het indexcijfer Loonvoet
sector overheid. Voor de materiële kostenindex is dat de Prijs
overheidsconsumptie netto materiaal.
De GGD komt uit op een index van 5,23%. De indexering voldoet derhalve
niet aan de norm die de Achterhoekse gemeenten stellen.

Oude
IJsselstreek
Putten

Raadbesluit d.d. 20 juni 2019:
De raad dient geen zienswijze in.

Zie reactie bij gemeente Bronckhorst.

---

Gemeente

Zienswijze
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Voorst

Brief d.d. 2 mei 2019:
Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen. De raad
vergadert hierover op 27 juni a.s.

---

Winterswijk

Besluit raad 29 mei 2019:
Voor wat betreft de zienswijze op de Concept Programmabegroting heeft de
raad besloten in te stemmen met de Concept Programmabegroting onder
voorwaarde dat de voorgestelde indexering van 5,23% wordt aangepast
naar een maximum van 2%.
In het verleden is door de gemeenteraad van Winterwijk besloten om wat
betreft het indexeringspercentage van gemeenschappelijke regelingen aan
te sluiten bijeen gezamenlijk standpunt van de Achterhoekse gemeenten,
inhoudend dat de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen stijgt of daalt
met het laagste percentage van het nominale accres en de prijsontwikkeling
Bruto Binnenlands Product. Daarnaast vindt er achteraf een correctie plaats
op basis van de werkelijke cijfers. Op basis hiervan is de indexering voor
2020 vastgesteld op maximaal 2%..

Zie reactie bij gemeente Bronckhorst.

Gemeente

Zienswijze

Zutphen

E-mail met zienswijze zoals het college deze aan de raad voorstelt. De raad
vergadert op 8 juli 2019;
Het college kan zich inhoudelijk vinden in de Programmabegroting. Maar
met betrekking tot de financiën vraagt de gemeente Zutphen de GGD om
voor 2020 uit te gaan van een indexering van 0%.
Zutphen erkent dat de voorgestelde indexering van 5,23% correct berekend
is en begrijpt ook dat indexering nodig is omdat ook bijvoorbeeld de
loonkosten, huur en energie stijgen. Tegelijkertijd vinden zij een
kostenverhoging van 5,23% in hun lokale situatie onevenredig ten opzichte
van de realiteit van veel andere organisaties. De gemeente moet zwaar
bezuinigen, waardoor ook veel organisaties in Zutphen fors moeten
bezuinigen. Daarom vragen zij de GGD om bij de GGDprogrammabegroting van 2020 uit te gaan van een indexering van 0%. Voor
de GGD betekent dit een impliciete bezuiniging van 5,23%.
Zutphen waardeert de toezegging in de Programmabegroting 2020 dat de
GGD zal onderzoeken waar besparingen mogelijk zijn om de
inwonerbijdrage voor 2020 alsnog omlaag te brengen. Zij zien uit naar het
resultaat hiervan.
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Wij hebben de lijn dat een discussie over
bezuinigingen moet plaatsvinden op basis
van een inhoudelijke takendiscussie. Wij zien
op dit moment geen breed gedragen wens
voor deze bezuiniging.

