
 
 

  
Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs 

Aan de gemeenteraad 

2 juni 2009 
Gemeentestukken: 2009-249 

 

  

Onderwerp: Ontwerpbegroting Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond 2010 
 
1. Voorstel 
 
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2010 van de gemeenschappelijke 
regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZRR) en in te stemmen met de 
bijgevoegde antwoordbrief.  
 
2. Aanleiding 
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 deze regeling, voordat deze de begroting definitief vaststelt.  
 
3. Aspecten 
De OGZRR is een samenwerkingsverband van tien Rijnmond-gemeenten. Op 12 maart 2008 heeft 
het algemeen bestuur OGZRR de eerste begroting van het nieuwe Openbaar Lichaam vastgesteld. 
Deze begroting was de eerste begroting van het nieuwe GGD-basispakket. Dit basispakket is 
vastgesteld voor vier jaar en vormt daarmee ook de basis voor voorliggende begroting 2010.  
De bijdrage van de gemeenschappelijke regeling is een onderdeel van de dienstbegroting van de 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst-Rotterdam Rijnmond als onderdeel van het concern 
gemeente Rotterdam. De kern van de begroting is het basisproductenpakket. Dit geeft invulling 
aan de wettelijke verplichtingen van de gemeenten op basis van de Wet Publieke Gezondheid. 
Hiernaast is het mogelijk om plusproducten af te nemen. Hiervoor loopt een apart offerte traject 
waarbij de OGZRR met iedere gemeente aparte afspraken maakt. Ridderkerk neemt slechts twee 
producten af, namelijk juridische ondersteuning bij Handhaving Kinderopvang en een spreekuur op 
het voortgezet onderwijs.  
 
Verwachte (beleids) ontwikkelingen 
Nieuwe ontwikkelingen zijn te verwachten naar aanleiding van de invoering van het Elektronisch 
Kinddossier (EKD). Naar verwachting in 2009, maar tenminste in 2010, zal dit operationeel zijn. U 
heeft hierover eind 2008 een korte stand van zaken vernomen middels een raadsinformatiebrief 
over de Jeugdgezondheidszorg. Binnenkort wordt u geïnformeerd over de keuzes van de 
stadsregio en de daarmee samenhangende financiële consequenties.  
 
Ook wordt nagedacht over een nieuwe uitvoeringsvorm van de Jeugdgezondheidszorg. Dit zal 
waarschijnlijk leiden tot een wijziging in de gemeenschappelijke regeling OGZRR. De afspraak is 
dat er in september enkele scenario’s worden voorgelegd over de mogelijke uitvoeringsvormen. 
Deze scenario’s zullen worden besproken in de commissie Samen Leven.  
 
Er vinden nog gesprekken plaats over de mogelijke doorbelasting van huisvestingskosten op het 
product Jeugdgezondheid. Na discussie met het Algemeen Bestuur is dit uit de begroting 2010 
gehaald. In een apart voorstel zal uitleg worden gegeven aan de systematiek van deze 
doorbelasting en de eventuele financiële consequenties daarvan voor Ridderkerk.  
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Een punt van aandacht in de komende tijd is de Jeugdmonitor. Dit is een wettelijk verplicht product 
waar we de OGZRR voor betalen. Deze monitor geeft een algemeen beeld weer van de 
gezondheid en de leefstijl van de jeugd en de problemen die zij ervaren. Het signaleren van de 
trends stelt de gemeente en de OGZRR in staat om een goede invulling te geven aan preventieve 
Jeugdgezondheidszorg en algemeen preventief jeugdbeleid. Enkele basisscholen hebben echter  
aangegeven dat zij de deelname aan de monitor te tijdrovend vinden en willen niet meewerken. 
Hun medewerking is wel noodzakelijk om een volledig beeld en een bruikbare monitor te krijgen. 
De GGD zal, met de Gemeente Ridderkerk, inspanning moeten plegen om de scholen de 
relevantie van de Jeugdmonitor duidelijk te maken. De gesprekken met de scholen zullen 
gezamenlijk worden voortgezet.  
 
Maatschappelijke effecten 
In de Ridderkerkse begroting zijn prestatie indicatoren opgenomen over de gewenste 
maatschappelijke effecten op het gebied van gezondheidsbeleid. De indicatoren in de begroting 
van de OGZRR sluiten hierbij aan.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Indien u conform besluit zal de zienswijze middels bijgevoegde brief kenbaar gemaakt worden aan 
het bestuur van de OGZRR. De begroting zal, met de ontvangen reacties van de gemeenteraden, 
op 8 juli 2009 definitief door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld.    
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De gevraagde netto bijdrage van Ridderkerk voor 2010 is, na aftrek van de compensabele BTW,  
 € 528.788,-. Dit bedrag zal bij de begroting 2010 worden opgenomen.  
 
Dit bedrag is ongeveer € 10.000,- euro hoger dan waarmee in de huidige meerjarenbegroting 
rekening is gehouden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2010, conform de regionale 
afspraken in de begroting 2008, het product ‘Gezondheidslijn’ volledig wordt afgenomen. In 2009 
droeg de gemeente nog voor 50% bij in dit product. De overige verschillen met het vorige jaar 
worden veroorzaakt door ontwikkelingen in de bevolkingsaantallen en de aantallen 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.  
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