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Onze gemeenteraad heeft op 20 februari 2020 de zienswijze op de Uitgangspuntennota 2021 van de 

GGD NOG vastgesteld. Onze zienswijze is als volgt. 

 

Inhoudelijk kader 

De nota is in lijn met de voorgaande Uitgangspuntennota’s en met de Bestuursagenda 2019-2023. De 

belangrijkste uitgangspunten passen goed bij de GGD en bij onze regionale samenwerking in ‘de 

Gezondste Regio’. Ook heeft de GGD NOG aandacht voor preventie en integraliteit in het Sociaal 

Domein, met daarbij een specifieke aanpak voor kwetsbare doelgroepen. Dat vinden wij een goede 

koers.  

Financieel Kader 

Wij maken ons zorgen over de financiële ontwikkelingen. In algemene zin kosten gemeenschappelijke 

regelingen steeds meer geld, en dat geldt ook voor de GGD NOG. Technisch is de indexering van de 

budgetten juist toegepast, hetgeen leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage.  

 

Wij missen daarbij echter een voorstel voor het Algemeen Bestuur dat kan leiden tot lagere 

gemeentelijke bijdragen. Vergelijkbare opmerkingen zijn gemaakt in de AB vergadering van 4 juli 

2019. Eén van de actiepunten van toen is dat het DB kijkt naar mogelijke besparingen om de 

inwonerbijdrage van 2020 omlaag te brengen. Dat willen wij ook graag voor 2021. Het is ons op dit 

moment nog onvoldoende duidelijk hoe beheersing van de kostenstijging wordt vormgegeven. 

 

Wij zien daartoe wel verschillende mogelijkheden; zoals focus aanbrengen op de rol van de GGD, het 

inwisselen van 'oud voor nieuw' beleid of het zoeken naar een meer efficiënte uitvoering van de 

huidige taken.  

De gemeente Oude IJsselstreek heeft in haar meerjarenbegroting 2021 voor de gemeenschappelijke 

regelingen het kostenniveau opgenomen van 2019. Wij gaan ervan uit dat dat haalbaar is.  
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Wij gaan ervan uit u met deze brief goed te informeren. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt 

u contact opnemen met onze adviseur, de heer Tom Beskers. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 

(0315) 292 410, of via e-mail: t.beskers@oude-ijsselstreek.nl en beantwoordt uw vragen graag.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

  

 

Marijke Verstappen 

secretaris   

Otwin van Dijk    

burgemeester
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