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Vraag 1  
Op pagina 13 van de begroting staan de kosten per basistaak. Enkele kosten, m.n. de 
informatieverstrekking, stijgen veel. Welke extra prestaties staan hier tegenover? (zowel voor de 
informatieverstrekking als de andere kosten). 

 

Antwoord  
Het basistakenpakket is in lijn met de gemaakte afspraken voor een nieuwe vierjaarperiode (2019-2022) 
opnieuw doorgerekend. Zowel op de tarieven als op de ureninzet is elk product herzien. 
Dit was na vier jaar nodig omdat in de praktijk zaken wettelijk veranderd zijn en bijvoorbeeld ook de 
inschaling van medewerkers op bepaalde onderwerpen en daarmee de loonkosten. 
Dit betekent dat de kostprijs van het ene product in het basistakenpakket wat hoger is geworden en een 
ander wat lager. Totaal is het pakket in prijs hetzelfde gebleven als voor de vorige periode van 4 jaar.  
Voor 2019 is wel een indexering van 2,6 % op het totaal doorgevoerd, hetgeen conform de 
voorgeschreven toegestane indexering is. 
 
Overigens is de werkwijze van de GR GGD-RR er een van onderlinge solidariteit van de deelnemende 
gemeenten met betrekking tot het basistakenpakket.  
Het AB kiest ervoor geen afrekening per product te laten plaatsvinden. Indien in een gemeente zich 
bijvoorbeeld een milieucalamiteit voordoet die extra inzet van de GGD vraagt of er incidenteel veel 
behoefte is aan advies dan worden hier geen extra kosten voor in rekening gebracht. 
Wat de ene gemeente meer vraagt aan inzet van de GGD op een onderwerp wordt gecompenseerd 
door andere gemeenten die in dat jaar wat minder gebruik maken van bepaalde diensten. Uitzondering 
vormen de inspecties kinderopvang die worden afgerekend op werkelijk uitgevoerde ureninzet. 

 
 

 
 

 


