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Raadsvoorstel
Inleiding
Op 15 april 2021 heeft het algemeen bestuur de begroting 2022 Basistakenpakket van de
gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond (hierna GGD-RR) akkoord bevonden en het
jaarverslag 2020 vastgesteld. Het jaarverslag 2020 en de kaderbrief 2021 heeft u ter informatie
ontvangen. Het jaarverslag is conform de gemaakte afspraken en toont geen uitzonderlijke zaken ten
aanzien van de gezondheid in Ridderkerk.
De GGD-RR heeft in het kader van de vierjaren afspraken een begroting die tot en met 2022 alleen
geïndexeerd wordt. Voor 2022 legt de GGD-RR voor de uitvoering van de basistaken geen claims
neer en vragen zij geen extra geld. De rol van de GGD-RR tijdens de coronacrisis en de gevolgen van
de bezuinigingen in de laatste decennia op de publieke gezondheidszorg laten echter zien dat het
anders moet. Daarom is de GGD-RR inmiddels gestart met het visietraject GGD 3.0 ter voorbereiding
op de meerjarenbegroting vanaf 2023. In dit traject wordt de koers van de GGD-RR voor de toekomst
bepaald. De GGD-RR zal bij de begroting van 2023, afhankelijk van landelijke discussies en
evaluaties, komen met een voorstel tot ophogen.
Beoogd effect
Met het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de GGD-RR maakt uw
gemeenteraad gebruik van zijn sturingsbevoegdheid en draagt de gemeente bij tot het goed
functioneren van de GGD-RR.
Relatie met beleidskaders
Wet Publieke Gezondheid artikel 14, lid 1. Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Nota positieve
gezondheidszorg 2014-2018 Ridderkerk. Lokale nota gezondheidsbeleid (nog vast te stellen).
Argumenten
1.1 Het voorstel met betrekking tot de begroting 2022 is conform het bestaande beleid.
Het voorstel past in het bestaande gezondheidsbeleid van de gemeente. De GGD-RR verzorgt voor
de gemeente Ridderkerk het basistakenpakket volksgezondheid, waarmee de gemeente voldoet aan
de wettelijke taken conform de Wet publieke gezondheid. Gemeenten hebben verschillende wettelijke
taken op het gebied van de volksgezondheid, zoals het bestrijden 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.
1.2. De begroting 2022 blijft binnen de aangegeven financiële marges van de deelnemende
gemeenten.
De begroting 2022 staat op zichzelf maar vormt ook onderdeel van de cyclus van vier jaar (20192022) waarin de kostprijs en de inhoud van het basistakenpakket in principe gelijk blijven. Het
basistakenpakket kent een vast deel aan producten waarvoor per gemeente een vast bedrag per
inwoner wordt betaald. 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. Conform de
brief van de Kring van Gemeentesecretarissen van de regio Rotterdam-Rijnmond heeft de GGD voor
2022 een indexering toegepast van +1,9% ten opzichte van 2021.
De begroting 2022 geeft geen reden tot het maken van opmerkingen.
1.3 Met het jaarverslag 2020 vindt de afrekening van het variabele deel van het basistakenpakket
plaats.
De gemeente Ridderkerk heeft voor de inspecties kinderopvang in 2020 € 58.046 betaald. In verband
met de coronacrisis is door het algemeen bestuur van de GGD-RR ingestemd om mee te werken aan
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een andere afrekening voor 2020; niet een afrekening op basis van geleverde productie, maar een
afrekening op basis van de door elke gemeente ingekochte inspecties voor 2020.
Overleg gevoerd met
n.v.t.
Kanttekeningen
1.1 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
onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam en legt verantwoording af aan het college
van de gemeente Rotterdam. Hoewel op dit punt momenteel geen veranderingen verwacht worden
blijven wij hier alert op.
1.2 Vanaf 2023 moet rekening gehouden worden met een ophoging van de begroting.
De coronacrisis heeft aangetoond dat het waakvlamniveau en de daarbij horende normen waarop de
meeste GGD-en hun bezetting hebben gebaseerd, te kwetsbaar is om zo door te gaan. De GGD-RR
zal bij de begroting van 2023, afhankelijk van landelijke discussies en evaluaties, komen met een
voorstel tot ophogen van de formatie en inzet op dit terrein.
Uitvoering/vervolgstappen
Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen wordt de begroting 2022 door het algemeen
bestuur naar de raden van alle deelnemende gemeenten gestuurd, zodat de raden hun zienswijze
over deze begroting kenbaar kunnen maken. Conform dezelfde WGR hebben de raden hiervoor acht
weken de tijd. De zienswijze moet voor 1 juli aan de GGD-RR verzonden worden, zodat deze
meegenomen kan worden bij de definitieve vaststelling van de begroting in de vergadering van het
algemeen bestuur van 1 juli 2021 en conform voorschriften toegezonden kan worden aan de
gedeputeerden van de provinciale staten.
Evaluatie/monitoring
N.v.t.
Financiën
De inwonerbijdrage voor alle gemeenten in de regio bedraagt voor het vaste deel van het
basistakenpakket in 2022 € 5,59. De kosten voor het basistakenpakket in 2021 komen daarmee voor
het vaste deel op € 260.947. De kinderopvanginspecties, het variabele deel, zijn begroot op € 66.697.
De uiteindelijke kosten voor kinderopvanginspecties zijn afhankelijk van het aantal
kinderopvanglocaties in de gemeente, hun status en de frequentie van inspecties. De GGD maakt
eind 2021 met de gemeente afspraken over de gewenste inkoop voor 2022. Het uiteindelijke bedrag
voor de inspecties kinderopvang kan dus afwijken van de begroting.
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
onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam en legt verantwoording af aan het college
van de gemeente Rotterdam.
De kosten voor het basistakenpakket worden voldaan uit het budget volksgezondheid.
Juridische zaken
N.v.t.
Duurzaamheid
N.v.t.

3/5

Communicatie/participatie na besluitvorming
N.v.t.
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De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 28 april 2021,
gelet op
Wet Publieke Gezondheid artikel 14, lid 1. Wet op de gemeenschappelijke regelingen.

BESLUIT:
1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR vast te
stellen en te versturen.
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