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Geachte heer Verdam,
Inleiding
Op 2 april hebben wij op grond van artikel 22 lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling
GGD Flevoland ontvangen de ontwerpbegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019
van de GGD Flevoland.
Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming
In afwijking van voorgaande jaren hebben de gemeentelijke portefeuillehouders besloten
om te komen met een afgestemde en op hoofdlijnen gelijkluidende reactie op de
Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019.
De redenen hiervoor zijn drieiedig:
in de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 zijn geen
structurele bezuinigingen opgenomen hoewel er consensus bij de gemeenten
bestaat over een bezuiniging van tussen 1,5% en 3% op het collectieve
takenpakket;
er worden twee begrotingswijzigingen op de ontwerpbegroting 2016 voorgesteld
en verwerkt in het collectieve budget GGD die niet van tevoren zijn besproken;
- er wordt gesproken over "going concern" dus geen nieuw beleid terwijl wel
degelijk sprake is van nieuw beleid in de vorm van uitbreiding/versterking van het
(wettelijk) basistakenpakket.

Zienswijzen
Om bovenstaande redenen kunnen wij niet instemmen met de ontwerpbegroting 2016 en
meerjarenraming 2017-2019.
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Onze zienswijzen lichten wij als volgt toe.
1. Begrotingswijziging extra contactmoment adolescenten
In de ontwerpbegroting is het contactmoment adolescenten opgenomen in het
wettelijk basistakenpakket. Gelet op het feit dat dit met ingang van 2015 een
wettelijke basistaak JGZ is geworden kunnen wij hiermee w e l instemmen. In de
ontvangen ontwerpbegroting 2016 is de overheveling van het contactmoment
adolescenten vanuit de plustaken naar het basistakenpakket echter niet
budgettair neutraal verwerkt. Daarvoor is een begrotingswijziging van € 66.000
doorgevoerd voor het uitvoeren van activiteiten en werkzaamheden waarvoor de
onderbouwing ontbreekt en waar door de gemeente(n) ook niet om is gevraagd.
Wij kunnen dan ook n i e t instemmen met deze begrotingswijziging en de daaraan
gekoppelde bijdrage voor onze gemeente van € 42.958. Deze is op zijn hoogst
€ 35.316 dus zonder uitbreiding van deze taak. Wij zien de bovenwettelijke
uitbreiding als een plusstaak voor deelnemende gemeenten die hier behoefte aan
hebben en hiervoor een separate opdracht aan de GGD Flevoland verstrekken.
2. Begrotingswijziging activiteiten rond schoolverzuim
In de ontwerpbegroting 2016 is als nieuwe taak opgenomen in het
basistakenpakket de inzet ter voorkoming van schoolverzuim.
De activiteiten voor schoolverzuim worden door onze gemeente tot nog toe niet
uitgevoerd door de GGD Flevoland maar door Stichting Aandacht Plus.
Deze activiteiten worden op dit moment door de gemeenten zeer verschillend
georganiseerd waardoor het niet mogelijk en ook niet gewenst is deze activiteit
als een collectieve taak door de GGD te laten uitvoeren. Daarnaast bestaat hier
ook geen wettelijke basis voor omdat de door u aangegeven activiteiten verder
gaan dan wat op basis van het Besluit Publieke Gezondheid nodig is: het geven
van individueel of groepsgerichte voorlichting, advies, instructie en begeleiding bij
school-/ziekteverzuim/schooluitval.
Een andere overweging is dat wij per direct zouden moeten overgegaan tot
beëindiging van de bestaande subsidieafspraken rond schoolverzuim waar nog
meer instellingen en gemeenten bij betrokken zijn.
Wij stemmen dan ook n i e t in met deze begrotingswijziging en de daaraan
gekoppelde verhoging van de bijdrage voor onze gemeente van € 16.269.
3. Het tekstdeel "GGD Begroting 2016 in perspectief"
De begeleidende teksten (Begroting in perspectief) zijn erg algemeen gesteld, vrij
technisch van aard en daarom niet makkelijk herleidbaar tot de individuele
gemeentelijke situaties. Ook kan aan de leesbaarheid van de teksten gewonnen
worden. Wij zien graag dat hier in de toekomst een verbeterslag wordt gemaakt.
Voor ons zou dit betekenen een helder onderscheid tussen een voor alle
gemeenten geldend tekstdeel en vervolgens een gemeente-specifiek deel. Dit
laatste deel moet ook aansluiten op de nieuwe situatie in gemeenten met
betrekking tot het beleid voor het Sociaal Domein.

Bezuinigingen
Op dit moment worden door ons bezuinigingen voorbereid die voor de GGD het volgende
betekenen:
Een structurele bezuiniging vanaf 2016 van tenminste 1,5% tot 3% op het
collectieve basistakenpakket, overeenkomend met tenminste € 12.000 tot
€ 24.000 op de collectieve taken van de GGD;
Een bezuiniging op plustaak inspecties kinderopvang/peuterspeelzalen en
gastouderschap door middel van een geleidelijke afname van de
steekproefinspecties van 3 0 % van de registreerde gastouders naar het wettelijk
minimum van 5%. Dit moet leiden tot een vermindering van deze bijdrage van
naar schatting € 96.000 in 2015 naar € 85.000 in 2019.

Besluitvorming raad
Als de besluitvorming door de gemeenteraad op 29 juni 2015 anders uitvalt dan hiervoor
door ons is aangegeven, zullen wij u hiervan direct op de hoogte stellen. Overigens
wijzen wij u erop dat de gemeentelijke programmabegroting uiterlijk op 14 november
2015 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Met vpjendelijke groet,
jmeester en wethouders,
de burgemeester

