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Onderwerp: begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond
Geachte griffier/medewerker van de griffie,
Hierbij stuur ik u namens de voorzitter en de secretaris van het algemeen bestuur, de begroting 2019 van
de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond toe. Deze is op 15 februari jl. akkoord
bevonden in de vergadering van het algemeen bestuur GGD-RR. Zoals al een paar jaar gebruikelijk is,
sturen wij u deze begroting niet langer in gedrukte vorm maar digitaal toe.
Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wordt de begroting 2019 door het algemeen
bestuur naar de raden van alle deelnemende gemeenten gestuurd zodat de raden hun zienswijze over
deze begroting kenbaar kunnen maken. Conform dezelfde WGR hebben de raden hiervoor 8 weken de
tijd. Omdat het algemeen bestuur de begroting eerder dan anders al definitief kon vaststellen hebben de
raden nu aanzienlijk langer de tijd, namelijk bijna 15 weken, voor hun eventuele zienswijzen. Wij willen u
vragen om voor 21 juni uw eventuele zienswijze aan ondergetekende te doen toekomen zodat deze
meegenomen kunnen worden bij de definitieve vaststelling van de begroting in het AB van donderdag 5
juli a.s. en conform voorschriften toegezonden kunnen worden aan de gedeputeerden van de provinciale
staten voor 1 augustus a.s.
Het jaarverslag 2017 is nog niet gereed en zal zodra deze naar verwachting op 12 april a.s. door het
algemeen bestuur is vastgesteld worden toegezonden. Anders dan bij een begroting wordt het
jaarverslag, eveneens conform de genoemde Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, slechts ter
kennisname toegezonden en hoeven hier geen zienswijzen over te worden afgegeven door de raden.
Samenvatting van de belangrijke punten rond de begroting 2019:
De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) voert een uniform pakket van basistaken uit voor het gehele
werkgebied. Bij de opstelling van de begroting 2019 zijn door het algemeen bestuur nieuwe afspraken

gemaakt omtrent de omvang van het pakket basisproducten dat de GGD Rotterdam-Rijnmond voor alle
gemeenten uitvoert. Het basistakenpakket is in lijn met de gemaakte afspraken voor een nieuwe
vierjaarsperiode (2019-2022) opnieuw doorgerekend. Zowel op de tarieven als op de ureninzet is elke
product herzien. Ook bij nieuwe doorrekeningen van uurtarieven en ureninzet is het de GGD gelukt om de
prijs van het pakket ongewijzigd houden.
Wijzigingen in het pakket die het gevolg zijn van wettelijke veranderingen of vereisten zijn reeds verwerkt
in het pakket en door scherp begroten heeft de GGD deze zelf kunnen opvangen: het gaat dan om
formatie-uitbreidingen door de inzet op antibiotica resistentie, het verwerken van nieuwe landelijke normen
en capaciteit voor de implementatiefase van de omgevingswet. In lijn met datgene wat er verwacht werd
bleek er daadwerkelijk beperkte financiële ruimte door de terugloop bij TBC en de efficiency door de
vorming van een regionaal expertisecentrum. Conform de wens is dit ingevuld met de uitbreiding van
ondersteuning en kennisdeling door de GGD op het terrein van de aanpak van
gezondheidsachterstanden. Deze behoefte kwam de laatste jaren steeds vaker naar voren en de invulling
hiervan kon nu daadwerkelijk geformaliseerd worden.
De Wet publieke gezondheid (wet PG) is het kader waarbinnen de GGD namens de gemeenschappelijke
regeling de basistaken uitvoert voor de deelnemende gemeenten. Gemeenten kunnen verder bilateraal
afspraken maken met de GGD-RR over de inkoop en uitvoering van zogenaamde (extra) plusproducten.
De gemeenschappelijke regeling GGD-RR houdt zich altijd aan het indexpercentage dat jaarlijks wordt
afgegeven door de Kring van Gemeentesecretarissen van de regio Rotterdam-Rijnmond. Dit bedraagt +
2,6% voor het begrotingsjaar 2019. Het budgettair kader voor 2019 bedraagt daarmee € 5,23 per inwoner
voor het vaste deel van het basistakenpakket. Het variabele deel van het basistakenpakket bestaat uit
inspecties kinderopvang en kent geen vast bedrag per inwoner omdat het afhangt van het aantal locaties
en het gewenste aantal inspecties per gemeente. Van 2018 naar 2019 stijgen de kosten voor
kinderopvanginspecties door nieuwe normuren per inspectie. De ontwikkelingen bij kinderopvang worden
niet door de GGD-RR bepaald maar door veranderingen in landelijke regels. De financiële gevolgen van
de normuren-aanpassing worden gecompenseerd door een landelijke uitkering in het gemeentefonds. De
kosten voor kinderopvanginspecties zijn verder ook geïndexeerd met de eerder genoemde 2,6%. Deze
wettelijke basistaak wordt afgerekend op basis van daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hoop een eventuele zienswijze van uw raad op
de begroting 2019 te mogen ontvangen voor 21 juni a.s. Ook als de raad afziet van een zienswijze
ontvang ik hiervan graag bericht zodat wij gedeputeerde staten van de provincie een volledig beeld
kunnen schetsen ten aanzien van de ontvangen zienswijzen.
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