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1. Bestuurlijk belang, wijze van deelneming van de gemeente in de verbonden partij

De gemeenten zijn op basis van de WPG verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken voor de
publieke gezondheidszorg. Ook staat in deze wet dat gemeenten wettelijk verplicht zijn een
gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden voor de uitvoering van taken op het
gebied van de publieke gezondheidszorg. De GGD houdt zich onder andere bezig met het opsporen
en bestrijden van gezondheidsrisico's, een gezonde en veilige omgeving en een gezonde leefstijl.
De colleges van alle gemeenten in Drenthe nemen deel en hebben een financieel en bestuurlijk
belang in de GR GGD. Voor de volledige tekst van de gemeenschappelijke regeling zie
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-1686.html
GGD Drenthe heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en bewaakt,
beschermt en bevordert de gezondheid van de aan deze regeling deelnemende gemeenten.
GGD Drenthe bevordert individueel en collectief gezond gedrag; beschermt tegen bedreigingen van
de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting; bewaakt de volksgezondheid door
gezondheidsrisico’s en onveiligheid te signaleren en inzichten hierover actief te communiceren
2. (Wettelijk) kader
De colleges dragen aan GGD Drenthe de uitvoering op van de gemeentelijke taken die worden
genoemd in de Wet publieke gezondheid en van de toezichtstaken die worden genoemd in artikel
61 de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarnaast voert GGD Drenthe die
taken uit die door het Rijk aan de GGD worden opgedragen. Conform artikel 4 van de Wet op de
lijkbezorging wordt aan het Algemeen Bestuur overgedragen het verschaffen van de mogelijkheid
tot het doen schouwen van lijken.

3. Uitgangspunten voor de op te stellen begroting
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kaderbrief 2021
Begroting 2021 inclusief meerjarenraming 2021-2024
Jaarrekening 2019 inclusief accountantsverklaring
3-maandsrapportage
6-maandsrapportage
9-maandsrapportage
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4. Indexen
%
Prijsindex
Indexatie loonkosten
Loon- en prijsindexatie
Rente lang geld op te nemen
Rente kort geld op te nemen

Lopende
begroting
1,5
3,5
3,00
n.v.t.
n.v.t.

2021

2022
1,8
2,9
2,63
n.v.t.
n.v.t.

2023
1,7
2,5
2,30
n.v.t.
n.v.t.

2024
1,7
2,3
2,15
n.v.t.
n.v.t.

1,8
2,75
2,50
n.v.t.
n.v.t.

5. Wat komt er op de verbonden partij (en daarmee de gemeente) af, nieuw beleid
Omschrijving
Aanpassing Rijksvaccinatieprogramma (HPV
voor jongens en de inhaalmogelijkheid voor
jongeren van 18-26 jaar)

Kosten (structureel of incidenteel)
€ 80.000 structureel voor heel Drenthe

6. Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij
Huidig (bijdrage
lopende
begrotingsjaar,
eventueel
bijgesteld)
€ 730.754

Nieuw (komende
jaar)

€ 771.540

2022

€ 796.738

2023

€ 813.868

2024

€ 834.215

7. Opmerkingen vanuit financiën
De bijdrage bij punt 6 is exclusief de bijdrage voor Veilig Thuis Drenthe.
Voor de gemeentelijke bijdrage in 2021 wordt de bijdrage 2020 als uitgangspunt genomen. Deze
wordt op 2 onderdelen aangepast (verhoogd): een indexatie voor loon- en prijscompensatie
gebaseerd op het CPB en een (kleine) verhoging in verband met de uitbreiding van het
rijksvaccinatieprogramma (waarvoor de gemeente door het rijk gecompenseerd wordt door middel
van een toevoeging aan het gemeentefonds).
Aandachtspunt zijn wel een aantal ontwikkelingen die vanuit financieel perspectief een risico
inhouden. Bij de aanbieding van de begroting 2021 (nu geen beslispunt) zal een voorstel
voorgelegd worden hoe met de risico’s omtrent Veilig Thuis omgegaan kan worden. Ook zal de
organisatie in 2020 in het kader van de voorbereiding van de begroting 2021 kritisch kijken naar
haar dienstverlening en haar basistaken en het daarbij behorende basisniveau goed in beeld
brengen, zodat indien nodig er verantwoorde keuzes gebaseerd op inzicht gemaakt kunnen
worden.
Er is slechts een gedeeltelijke verklaring voor de stijging van de gemeentelijke bijdrage met 5,5%
van 2020 – 2021. Deze wordt voor 2,63% verklaard vanuit de indexatie en een marginaal
percentage voor de aanpassing van het rijksvaccinatieprogramma. Dit nog laten onderbouwen door
de GGD.

8. Opmerkingen adviseurs

VTD geeft aan dat ze samen met het lokale veld willen insteken op een zo effectief mogelijke
werkwijze. Feit is dat het nu nog niet lukt om tot goede samenwerkingsafspraken te komen. Vanuit
de expertise van VTD de gemeente ondersteunen lukt op dit moment ook niet. De expertise zit nu
bij de gemeente en niet bij VTD door de vele personeelswisselingen en de onervaren krachten. We
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weten bovendien niet welke problematiek vanuit onze gemeente bij VTD komt, dit belemmert de
samenwerking. We zijn het met VTD eens dat een verdere groei van VTD niet gaat bijdragen aan
het veiliger zijn en worden van thuissituaties. We willen graag met VTD bekijken hoe we efficiënter
kunnen werken, door het aantal meldingen die niet gerelateerd zijn aan huiselijk geweld en/of
kindermishandeling fors naar beneden te brengen en door in te zetten op het voorkomen van
recidives. VTD moet hiervoor adequate informatie blijven aanleveren. Wij vrezen dat met het
voornemen om de kwartaalrapportages zoals tot nu toe opgeleverd te stoppen en te laten opgaan
in de algemene GGD-rapportage, hier niet aan wordt voldaan. We willen daar goede afspraken
met VTD over maken.
Punten voor reactie naar GGD:
 Stijging gemeentelijke bijdrage met 5,5% beter laten onderbouwen (zie punt 7)
 Signaal afgeven dat de informatie uit de kwartaalrapportages beschikbaar moet blijven
 Oproep naar GGD om in samenspraak met gemeentes en in samenhang met de notitie
basistaken scherper te kijken naar dubbelingen in taken/uitvoeren die door gemeente en
GGD worden opgepakt.
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