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Geachte leden van de raad,
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond
(GR GGD-RR) heeft het Jaarverslag over de uitvoering van het basistakenpakket
Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam – Rijnmond 2017 aan de raden van de
deelnemende gemeenten toegestuurd. Via deze raadsinformatiebrief brengen wij u hiervan
op de hoogte, conform onze toezegging in onze brief van 13 maart.
Geen bijzondere voorvallen of incidenten
Het jaarverslag 2017 van de GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) geeft de realisatie op het
basistakenpakket van de GGD-RR weer. Er waren geen bijzondere voorvallen of incidenten
in het afgelopen jaar. Anders dan doorgaans bij een gemeenschappelijke regeling is de
gemeenschappelijke regeling GGD-RR onderdeel van de gemeentelijke organisatie van
Rotterdam. Rotterdam is daarom risicodragend voor de GGD en verantwoordelijk voor de
bedrijfsvoering. Vanwege deze constructie is de rekening van de gemeenschappelijke
regeling slechts een weergave van het geheel aan baten en lasten voor de basistaken per
gemeente. Deze baten en lasten zijn onderdeel van de rekening van de gemeente
Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling GGD-RR heeft daardoor geen eigen
jaarrekening. De verantwoording in het jaarverslag 2017 is dan ook een verantwoording op
basis van inhoud. Per taak wordt beschreven wat voor inzet er per deelnemende gemeenten
is geleverd of wat er is voorgevallen.
Inspecties Kinderopvang
Omdat alle basistaken (behalve kinderopvanginspecties) “verzekeringsachtige taken”
betreffen vindt er geen nacalculatie plaats. Net als bij bijvoorbeeld de brandweer wordt van
de GGD op de basistaken inzet verwacht, ongeacht of er nu bijvoorbeeld 1 of 10 uitbraken
van infectieziekten in een jaar zijn in een gemeente. De totaalprijs wordt gebaseerd op basis
van de inschatting voor het hele werkgebied en omgeslagen in een bijdrage per inwoner.
Een gemeente wordt dus niet na afloop aangeslagen als er meer uitbraken zijn, er vindt geen
verrekening achteraf plaats. De bijdrage aam de regeling is in die zin vergelijkbaar met een
“verzekeringspremie”. De begroting voor het basistakenpakket wordt eens in de vier jaar
herijkt, na een grondige doorrekening van de kostprijzen en benodigde inzet.
De kinderopvanginspecties (die per gemeente variëren en afhankelijk zijn van het aantal
locaties en kinderen in een gemeente) worden daarentegen wel afgerekend op
daadwerkelijke uitgevoerde inspecties. Als er meer of minder inspecties nodig waren dan
vooraf ingekocht waren moet er bijbetaald worden of wordt er geld terugbetaald. Voor
Krimpen aan den IJssel geldt dat het aantal ingekochte inspecties ruimschoots volstond.

Bijlagen
 Jaarverslag over de uitvoering van het basistakenpakket Gemeenschappelijke Regeling
GGD Rotterdam – Rijnmond 2017;
 Kaderbrief april 2018 bij Jaarverslag 2017.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
De secretaris,
De burgemeester,

