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Collegevoorstel 
 

Onderwerp: Jaarverslag 2016 en 
begroting 2018 Gemeenschappelijke 
regeling GGD-RR 

 Agendapunt: 
 

Commissie:  
 
 

e-mailadres opsteller: 
r.v.griensven@bar-
organisatie.nl 

Portefeuillehouder: Keuzenkamp - van 
Emmerik, T. 

Openbaar 

BBVnummer: 1216170   

 
Onderwerp 
Jaarverslag 2016 en begroting 2018 Gemeenschappelijke regeling GGD-RR. 
 
College besluit 

1. Het jaarverslag 2016 van de Gemeenschappelijke regeling GGD-RR voor kennisgeving aan te 
nemen en ter informatie te sturen aan de gemeenteraad. 

2. De begroting 2018 van de Gemeenschappelijke regeling GGD-RR geeft geen aanleiding tot het 
maken van opmerkingen. 

3. Dit besluit ter bespreking te sturen naar de commissie Samen leven. 
4. Gehoord de commissie Samen leven het bestuur van de GGD-RR te informeren over het 

standpunt van het college, middels bijgevoegde brief.  
 
Inleiding 
Op 13 april 2017 heeft het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling (AB) het jaarverslag 
2016 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond 
(GGD-RR) vastgesteld en heeft zij de ontwerpbegroting 2018 Basistakenpakket van de 
Gemeenschappelijke regeling GGD-RR akkoord bevonden.  
Op 29 juni 2017 stelt het AB de begroting definitief vast waarna verzending naar het College van 
Gedeputeerde Staten van de provincie plaats zal vinden. 
 
Beoogd effect 
Met het indienen van een zienswijze op de begroting 2018 van de Gemeenschappelijke regeling GGD-
RR draagt de gemeente bij tot het goed functioneren van de GGD Rotterdam Rijnmond t.b.v. de burgers 
van Ridderkerk. 
 
Duurzaamheid 
Het goed functioneren van de GGD-RR draagt bij aan de gezondheid van de burgers van Ridderkerk. 
 
Argumenten 
1.1 Het jaarverslag 2016 is conform de gemaakte afspraken en laat ten aanzien van de gezondheid in 

Ridderkerk geen bijzondere zaken zien. 

Het aantal infectieziekten in de gemeente is ten opzichte van 2015 gedaald. Het afgesproken aantal 
inspectie-uren kinderopvang is grotendeels gerealiseerd waarmee voldaan is aan de wettelijke 
verplichtingen. De kosten komen lager uit dan geraamd waardoor over 2016 een bedrag van € 8.210,- 
terugontvangen wordt. 
 
2.1 Het voorstel ten aanzien van de begroting 2018 is conform het bestaande beleid. 
Het voorstel past in het bestaande gezondheidsbeleid van de gemeente. De GGD Rotterdam-Rijnmond 
verzorgt voor de gemeente Ridderkerk het basistakenpakket volksgezondheid, waarmee door de 
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gemeente wordt voldaan aan de wettelijke taken conform de Wet Publieke Gezondheid en wordt 
bijgedragen aan een optimale gezondheid van de bevolking van Ridderkerk. Gemeenten hebben 
verschillende wettelijke taken op het gebied van de volksgezondheid, zoals de bestrijding van 
infectieziekten, informatievoorziening, het (laten) doen van onderzoek naar de gezondheidssituatie van 
de inwoners, het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen, het bevorderen van 
preventieprogramma's en het uitvoeren van de inspectie kindercentra. 
 
2.2. De Begroting 2018 blijft binnen de aangegeven financiële marges van de deelnemende gemeenten. 
Conform de brief van de Kring van Gemeentesecretarissen van de regio Rotterdam-Rijnmond heeft de 
GGD voor 2018 een indexering toegepast van +0,10% ten opzichte van 2017. De kostprijs en de omvang 
van het basispakket zijn in 2014 door het AB vastgesteld voor de periode 2015-2018.  
Het basistakenpakket kent een vast deel aan producten waarvoor per gemeente een vast bedrag per 
inwoner betaald wordt. Dit zijn alle basistaken behalve de kinderopvanginspecties. Er vindt op dit vaste 
deel geen nacalculatie plaats. De inspecties, die als variabel deel zijn opgenomen, worden na afloop van 
het kalenderjaar afgerekend op basis van de werkelijk verrichte inspecties.  
De gemiddelde inwonerbijdrage voor alle gemeenten in de regio bedraagt voor het vaste deel van het 
basistakenpakket in 2018 € 5,10. De kosten voor het basistakenpakket in 2018 komen met een 
inwonerbijdrage van € 5,10 voor het vaste deel op € 231.690,- en met € 1,05 voor het variabele deel op € 
47.650,- voor Ridderkerk. Dit is totaal € 279.340,-. 
De ontwerpbegroting geeft geen reden tot het maken van opmerkingen.  
 
2.3 Met het indienen van een zienswijze op de begroting 2018 van de GR GGD-RR maakt de gemeente 
gebruik van haar sturingsbevoegdheid. 
In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt bepaald dat de raden van de 
deelnemende gemeenten hun zienswijze op de begroting kenbaar kunnen maken aan het algemeen 
bestuur van de regeling, voordat deze de begroting definitief vaststelt. Zie ook artikel 23 van de 
Gemeenschappelijke regeling GGD-RR. 
 
4.1 Het college dient een zienswijze in, gehoord de commissie Samen leven. 
De tijd die beschikbaar is voor het geven van een zienswijze is te kort om de begroting nog vóór de 
vergadering van het AB van 29 juni a.s. in een raadsvergadering te bespreken. Zoals afgesproken in de 
handleiding verbonden partijen wordt voorgesteld dat het college de zienswijze indient en dit besluit 
voorlegt aan de commissie Samen leven. 
 
Overleg gevoerd met 
Het jaarverslag en de begroting zijn besproken in het regionaal ambtelijk overleg en in het algemeen 
bestuur van de GR GGD-RR. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Samenstelling basistakenpakket op het minimum 
Het basistakenpakket is in omvang beperkt tot het wettelijk minimum. Zaken als beleidsadvisering en 
preventie maken al langer geen deel meer uit van het pakket maar dienen apart per gemeente als 
plusproduct gefinancierd te worden bij gebleken noodzaak of wenselijkheid. Eventuele toekomstige 
bezuinigingen lijken niet zonder overschrijding van dit minimum meer plaats te kunnen vinden. Vanaf het 
najaar 2017 vinden de besprekingen plaats over de kostprijs en de inhoud van het basistakenpakket voor 
de periode 2019 – 2022. 
 
1.2 Rotterdam is risicodrager 
In tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen zijn op dit moment niet de deelnemende 
gemeenten risicodragend voor de GGD-RR maar is dit de gemeente Rotterdam. De GGD-RR is namelijk 
onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam en legt verantwoording af aan het college van 
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de gemeente Rotterdam. Hoewel op dit punt geen veranderingen verwacht worden blijven wij hier bij de 
besprekingen voor de nieuwe begrotingscyclus alert op.    
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Niet van toepassing. 
 
Evaluatie/monitoring 
De GGD-RR legt verantwoording af over de uitvoering van de producten in twee tussentijdse rapportages 
en het jaarverslag. Afwijkingen van de getallen en prestaties worden met elke gemeente afzonderlijk 
besproken. 
 
Financiën  
De gemeente Ridderkerk kan over 2018 mogelijk een bedrag van € 5.163,- terug ontvangen uit het BTW 
compensatiefonds. Eind 2017 worden met de GGD nadere afspraken gemaakt over de inspecties 
kinderopvang in het variabele deel van het pakket. De kosten voor het basistakenpakket kunnen voldaan 
worden uit FCL 671400/ECL 422201.  
 
Juridische zaken 
De te nemen besluiten hebben geen juridische consequenties. 

Communicatie/participatie na besluitvorming 
Niet van toepassing. 
 
Overige PIJOFACH zaken 
Geen bijzonderheden. 
 
Collegebesluiten op gemeentelijke website 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Jaarverslag 2016 Gemeenschappelijke regeling GGD-RR 
2. Ontwerpbegroting 2018 Basistakenpakket Gemeenschappelijke regeling GGD-RR 
3. Aanbiedingsmail GGD-RR 
4. Kadernota Gemeenschappelijke regeling GGD-RR 
5. Conceptbrief met zienswijze 


