
VIA MAIL 
 
Verzonden:  ma 8-4-2019 09:20 
 
Afzender: Quak C. (Kees)  
 
Onderwerp:  Begroting 2020 en Jaarverslag 2018 Gemeenschappelijke Regeling GGD-RR 
 
Geachte griffier/medewerker van de griffie, 
 
Hierbij stuur ik u namens de voorzitter en de secretaris van het algemeen bestuur, de begroting 2020 
van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond toe. Deze is donderdag 4 april jl. 
akkoord bevonden in de vergadering van het algemeen bestuur GGD-RR. Zoals al een paar jaar 
gebruikelijk is, sturen wij u deze begroting niet langer in gedrukte vorm maar digitaal toe.  
Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wordt de begroting 2020 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 8 
weken de tijd. Wij willen u vragen om voor 20 juni uw eventuele zienswijze aan ondergetekende te 
doen toekomen zodat deze meegenomen kunnen worden bij de definitieve vaststelling van de 
begroting in het AB van donderdag 27 juni a.s. en conform voorschriften toegezonden kunnen 
worden aan de gedeputeerden van de provinciale staten voor 1 augustus a.s. Effectief hebben raden 
daardoor 10 weken de tijd om een eventuele zienswijze in te dienen. Ook als de raad afziet van een 
zienswijze ontvangen we hiervan graag bericht zodat wij gedeputeerde staten van de provincie een 
volledig beeld kunnen schetsen ten aanzien van de ontvangen zienswijzen. 
 
Het jaarverslag 2018 is eveneens in de vergadering van 4 april door het algemeen bestuur vastgesteld 
worden toegezonden en zenden wij u hierbij eveneens toe. Anders dan bij een begroting wordt het 
jaarverslag, conform de al eerder genoemde Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, slechts ter 
kennisname toegezonden en hoeven hier geen zienswijzen over te worden afgegeven door de raden.  
 
Hoewel de wet voorschrijft dat kaders van een gemeenschappelijke regeling voor het komende jaar 
middels een kaderbrief voor 15 april aan de raden bekend gemaakt dienen te worden, vragen wij u 
om de begroting en het jaarverslag samen met deze begeleidende mail te zien als een vervanging van 
de kaderbrief. Dit omdat in begroting en jaarverslag reeds alle kaders zijn opgenomen en deze nu 
eerder dan vereist voor u beschikbaar zijn.  
 
Samenvatting van de belangrijke punten rond de begroting 2020: 
De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) voert een uniform pakket van basistaken uit voor het gehele 
werkgebied. Bij de opstelling van de begroting 2019 zijn door het algemeen bestuur nieuwe 
afspraken gemaakt omtrent de omvang van het pakket basisproducten dat de GGD Rotterdam-
Rijnmond voor alle gemeenten uitvoert. Het basistakenpakket is in lijn met de gemaakte afspraken 
voor een nieuwe vierjaarsperiode (2019-2022) opnieuw doorgerekend. Zowel op de tarieven als op 
de ureninzet is elke product herzien. Ook bij nieuwe doorrekeningen van uurtarieven en ureninzet is 
het de GGD gelukt om de prijs van het pakket ongewijzigd houden. De Wet publieke gezondheid (wet 
PG) is het kader waarbinnen de GGD namens de gemeenschappelijke regeling de basistaken uitvoert 
voor de deelnemende gemeenten. Gemeenten kunnen verder bilateraal afspraken maken met de 
GGD-RR over de inkoop en uitvoering van zogenaamde (extra) plusproducten. 
De gemeenschappelijke regeling GGD-RR houdt zich altijd aan het indexpercentage dat jaarlijks 
wordt afgegeven door de Kring van Gemeentesecretarissen van de regio Rotterdam-Rijnmond. De 
begroting is voor 2020 daarom opgehoogd met dit indexpercentage van + 3,4% ten opzichte van het 
begrotingsjaar 2019. Het budgettair kader voor 2020 bedraagt daarmee € 5,41 per inwoner voor het 
vaste deel van het basistakenpakket. Het variabele deel van het basistakenpakket bestaat uit het 
product inspecties kinderopvang en kent geen vast bedrag per inwoner omdat het afhangt van het 
aantal locaties en het gewenste aantal inspecties per gemeente. De ontwikkelingen bij kinderopvang 



worden niet door de GGD-RR bepaald maar door veranderingen in landelijke regels. Door wettelijke 
aanpassingen in de kinderopvanginspecties zullen ook de normuren per inspectie nog aangepast 
moeten worden. De GGD Rotterdam Rijnmond werkt op dit moment uit wat de reële 
kostendekkende productprijs is voor dit product en in het najaar zal hierover nog een besluit worden 
genomen door het Algemeen Bestuur. Overigens wordt deze wettelijke basistaak na afloop van een 
kalenderjaar zoals altijd afgerekend op basis van daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties en 
is het begrotingsbedrag op dit product altijd een inschatting van de te maken kosten. 
 
Samenvatting van de belangrijke punten rond jaarverslag 2018: 
Het jaarverslag 2018 van de GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) geeft de realisatie op het 
basistakenpakket van de GGD-RR weer. Er waren geen bijzondere voorvallen of incidenten in het 
afgelopen jaar. Anders dan doorgaans bij een gemeenschappelijke regeling is de gemeenschappelijke 
regeling GGD-RR onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam. Rotterdam is daarom 
risicodragend voor de GGD en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Vanwege deze constructie is 
de rekening van de gemeenschappelijke regeling slechts een weergave van het geheel aan baten en 
lasten voor de basistaken per gemeente. Deze baten en lasten zijn onderdeel van de rekening van de 
gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling GGD-RR heeft daardoor geen eigen 
jaarrekening. De verantwoording in het jaarverslag 2018 is dan ook een verantwoording op basis van 
inhoud. Per taak wordt beschreven wat voor inzet er per deelnemende gemeenten is geleverd of wat 
er is voorgevallen. 
Omdat alle basistaken (behalve kinderopvanginspecties) “verzekeringsachtige taken” betreffen vindt 
er geen nacalculatie plaats. De totale kosten per product worden gebaseerd op basis van de 
inschatting van de benodigde inzet in het hele werkgebied en omgeslagen in een bijdrage per 
inwoner. Een gemeente wordt dus niet na afloop aangeslagen als er meer uitbraken zijn, er vindt 
geen verrekening achteraf plaats. De bijdrage aam de regeling is in die zin vergelijkbaar met een 
“verzekeringspremie”. De begroting voor het basistakenpakket wordt eens in de vier jaar herijkt, na 
een grondige doorrekening van de kostprijzen en benodigde inzet. 
De kinderopvanginspecties (die per gemeente variëren en afhankelijk zijn van het aantal locaties en 
kinderen in een gemeente) zijn hierop een uitzondering. Deze worden wel afgerekend op 
daadwerkelijk uitgevoerde inspecties. Als er meer of minder inspecties nodig waren dan vooraf 
ingekocht waren moet er bijbetaald worden of wordt er geld terugbetaald. In het jaarverslag is te 
lezen dat er twee gemeenten moeten bijbetalen, deze overschrijding is altijd in overleg met een 
gemeente gebeurd. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zijn uiteraard als GGD-RR beschikbaar 
om in uw raden desgewenst een toelichting te geven op het jaarverslag of de begroting. 
 
Met vriendelijke groet, 

drs Kees Quak 
directieadviseur  
Gemeente Rotterdam 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond 
Team PGW&Z Directiestaf 
het Timmerhuis, Halvemaanpassage 90 
Postbus 70032 3000 LP Rotterdam 
Telefoon 010-4339289 
Website www.ggdrotterdamrijnmond.nl  

 

 
Taken van de GGD Rotterdam-Rijnmond worden krachtens een gemeenschappelijke regeling door de 
gemeente Rotterdam uitgevoerd  
 

 

http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/

