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Onderwerp: Ontwerpbegroting Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond 2012 
 
 
1. Voorstel 
 
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2012 van de gemeenschappelijke 
regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZRR) en in te stemmen met de 
bijgevoegde antwoordbrief.  
 
2. Aanleiding 
Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de raden van de deelnemende 
gemeenten hun zienswijze op de begroting kenbaar kunnen maken aan het Algemeen Bestuur van 
deze regeling, voordat deze de begroting definitief vaststelt.  
 
3. Aspecten 
De begroting van de gemeenschappelijke regeling (waarin 19 gemeenten deelnemen) is een 
onderdeel van de dienstbegroting van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-
Rijnmond. De GGD is onderdeel van het concern gemeente Rotterdam.  
Met deze ontwerpbegroting 2012 geven de gemeenten uitvoering aan hun wettelijke taken op het 
gebied van de volksgezondheid zoals infectieziektebestrijding, informatieverstrekking en doen van 
onderzoek naar de gezondheidstoestand van de bevolking. De kern van deze ontwerpbegroting is 
het basisproductenpakket. 
 
Verwachte ontwikkelingen 
Ter uitvoering van de gemeentelijke opdracht om de gemiddelde inwonerbijdrage voor 2012 
hetzelfde te laten zijn als de inwonerbijdrage voor 2011 (€ 6,12), is er voor de begroting 2012 geen 
indexatie van 3% toegepast. Feitelijk is er sprake van een bezuinigingstaakstelling van 3%.  
Deze zal in 2012 behaald worden via een bezuiniging op de gezondheidslijn, waarbij de 
informatievoorziening in de toekomst vooral online in plaats van telefonisch zal plaatsvinden. 
De GGD handhaaft hiermee de basistaak van informatieverstrekking, maar gaat deze in de 
toekomst minder arbeidsintensief en dus goedkoper uitvoeren. 
 
Daarnaast zal in 2012 duidelijk worden of samenvoeging van de monitor jeugd en de 
gezondheidsenquête volwassenen/ouderen tot een integrale monitor tot de mogelijkheden behoort. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
De ontwerpbegroting dient volgens de gemeenschappelijke regeling OGZRR en de nota 
Verbonden Partijen voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. 
 
Indien u conform besluit zal uw zienswijze middels bijgevoegde brief kenbaar gemaakt worden aan 
het bestuur van de OGZRR. De begroting zal, met de ontvangen reacties van de gemeenteraden, 
op 1 december 2011 definitief door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld.    
 



 
 

  
Sturing en beleid 

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De gevraagde bijdrage van Ridderkerk voor het basistakenpakket 2012 is afgerond  
€ 258.050,--. Hiervan kunnen we een nog onbekend bedrag terugkrijgen via het BTW 
compensatiefonds (2011: € 5.800,--).   
De ontwerpbegroting is exclusief een bijdrage voor de wettelijke taak van de GGD om een Rampen 
Opvang Plan op te stellen. In het AB van de OGZRR is afgesproken dat de GGD hierover een 
apart voorstel zal voorleggen aan het AB. De bijdrage van Ridderkerk zal afgerond € 4.500,-- 
bedragen. 
 
Met het totaalbedrag is in de huidige gemeentelijke meerjarenbegroting rekening gehouden.  
Voor Ridderkerk is de gemeentelijke bijdrage met € 5,75 overigens wat lager dan de gemiddelde 
bijdrage per inwoner in de regio (€ 6,12) omdat sommige producten berekend worden op basis van 
het aantal jongeren. 
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