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Geachte leden van de raad,
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond
(GR GGD-RR) heeft de begroting 2019 ter becommentariëring door de raden van de
deelnemende gemeenten toegestuurd. Via deze raadsinformatiebrief brengen wij u op de
hoogte van ons collegestandpunt. Mocht u naar aanleiding van de begroting of deze brief
aanleiding zien om als raad deze stukken te bespreken, dan wijzen wij u erop dat de
reactietermijn sluit op 21 juni a.s.
Inleiding
1. De begroting GR GGD-RR 2019
Gemeente Krimpen aan den IJssel voert de gemeentelijke taken op basis van de Wet
Publieke Gezondheid (WPG) uit door deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling
GGD Rotterdam-Rijnmond (GR GGD-RR). De gemeenschappelijke regeling geeft aan de
GGD Rotterdam-Rijnmond opdracht voor de uitvoering van deze taken. Ook voert de GGD
de inspecties uit bij kinderopvang zoals voorgeschreven in de Wet Kinderopvang.
Conform artikel 23 van de GR GGD-RR legt het dagelijks bestuur van de GR GGD-RR de
begroting voor het basistakenpakket 2019 voor aan de raden van de deelnemende
gemeenten ten behoeve van het, indien gewenst, kenbaar maken van een zienswijze.
Een specificatie van de basistaken wordt vermeld in de begroting.
2. Jaarverslag GR GGD-RR 2017
Het jaarverslag 2017 van de GR GGD-RR is nog niet gereed en zal zodra deze -naar
verwachting op 12 april a.s. - door het algemeen bestuur is vastgesteld, worden
toegezonden. Het verslag geeft de realisatie van het basistakenpakket en de geleverde
plustaken voor de regiogemeenten weer. Vanzelfsprekend zullen wij u het verslag toesturen
zodra dit beschikbaar is.
Instemmen met begroting
Ons college is van mening dat met de begroting van de GR GGD-RR 2019 kan worden
ingestemd. Wij hebben daarvoor de volgende argumenten:
Argumenten
1.1.
Voorgeschreven indexpercentage toegepast
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.

2
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.
1.2.

Taakuitvoering draagt zorg voor uitvoering Wet Publieke Gezondheid (WPG) en de
Wet Kinderopvang (WK).
De GGD blijft haar taken uitvoeren en stelt de gemeente daarmee in staat te voldoen
aan haar wettelijke plicht op grond van de WPG en de WK.

1.3.

Kosten passen binnen het beschikbare budget
De meerjarenbegroting van Krimpen aan den IJssel voorziet in het benodigde budget.
In 2019 draagt Krimpen aan den IJssel € 207.900,- (€ 153.303,- voor basistaken en
€ 54.597,- voor inspecties van kinderdagverblijven) bij aan de GR GGD-RRbegroting.

Conclusie
Op grond van bovenstaande argumenten stellen wij u voor ten aanzien van de begroting
Basistakenpakket GR GGD-RR 2019 geen zienswijze naar voren te brengen bij het dagelijks
bestuur.
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