Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering : 28 juni 2018

Onderwerp

: Begroting GGD NOG 2019 en jaarverslag 2017

Voorgestelde beslissing:
1. De jaarrekening 2017 en de begroting 2019 van de GGD ter kennisgeving aannemen.
1. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de GGD mee te geven om in te stemmen met de
jaarrekening 2017.
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de GGD mee te geven om in te stemmen met de begroting
2019.
Aanleiding
De gemeente is volgens de Wet publieke gezondheid (WPG) verplicht om een Gemeenschappelijke
gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden. Dit betekent dat wij samen met 21 andere gemeenten de
GGD Noord- en Oost Gelderland (NOG) financieren op basis van een inwonerbijdrage. Gemeente Apeldoorn
heeft de jeugdgezondheidszorg niet meer bij de GGD belegd. Dat deel financieren wij met 20 andere
gemeenten. Daarnaast biedt de GGD NOG aan diverse partijen op contractbasis andere producten aan.
Overeenkomstig het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Samenwerkingsregeling
GGD NOG stuurt het Dagelijks Bestuur (DB) vóór 15 april de voorlopige jaarstukken en concept begroting
aan de gemeenten. Het DB geeft de gemeenteraad de mogelijkheid vóór 12 juni 2018 een zienswijze in te
dienen voor de concept programma-begroting 2019. De jaarstukken en concept programmabegroting 2019
liggen nu voor.
Wat wordt met beslissing bereikt
 De raad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van GGD, en kan hierop invloed uitoefenen
door haar gevoelen mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 De jaarrekening 2017 en begroting 2019 voldoen aan de eisen gesteld door de Gemeenschappelijke
Regeling.
De stukken geven op hoofdlijnen weer hoe de GGD de doelstellingen uit de begroting heeft gerealiseerd
en zal realiseren.
2.1 De jaarrekening 2017 sluit met een positief saldo van €193.000,Het AB heeft in de vergadering van 15 februari 2018 besloten het overschot op het saldo 2017 te
bestemmen voor de te verwachten kosten voor statushouders 2018 en project Sluitende aanpak
personen met verward gedrag. Voor het project Sluitende aanpak personen met verward gedrag heeft
ZonMw inmiddels een subsidie toegekend van ruim €50.000,-. Hierdoor is het niet noodzakelijk om dit
bedrag te reserveren.
Het voorstel t.a.v. het huidige saldo is het resterende saldo van €118.000,- te bestemmen voor de
verwachte kosten voor publieke gezondheidszorg statushouders 2018 en daarnaast €75.000,- terug te
storten in de bestemmingsreserve Frictiebijdrage Apeldoorn.
3.1 Gezondheid en de bevordering hiervan is voor de inwoners belangrijk om te kunnen deelnemen aan het
maatschappelijke leven.
Denk hierbij aan: Te kunnen werken, leren, sporten, spelen, (mantel)zorgen en vrijwilligerswerk en
meedoen.
Gezonde inwoners doen minder snel een beroep op ondersteuning en zorg via de
gemeente. Hierdoor is gezondheid en gezondheidsbevordering invloedrijk op de totale kosten van het
Sociaal Domein.
3.2 De programmabegroting GGD NOG 2019 is in lijn met eerder gestelde kaders en doelen.
De begroting bevat vijf inhoudelijke programma’s: Jeugdgezondheidszorg, Algemene Gezondheidszorg,
Kennis en Expertise, Maatschappelijke ondersteuning en Publieke Gezondheid Vluchtelingen. De
begroting is in lijn met de kaders en doelen uit de in 2017 herijkte Bestuursagenda 2014-2018 en de

Uitgangspuntennota 2019.
Daarnaast worden er voor 2019 drie nieuwe beleidsvoorstellen gedaan:
- uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
- bekostiging extra inzet publieke gezondheidszorg statushouders
- uitbreiding gezondheidsmonitor E-movo naar het praktijkonderwijs en MBO
Wij kunnen ons inhoudelijk vinden in de drie voorstellen over nieuw beleid. Zij spelen in op de actualiteit.
Kanttekeningen
a. Het RVP kent aanvullende maatregelen
Er moeten ook afspraken gemaakt worden met Yunio voor vaccinatie van 0-4 jarigen. Er is
daarnaast meer ruimte voor nodig voor ouderen en jongeren goed te informeren (informed consent).
Maar hoeveel tijd dat gaat kosten is nog onduidelijk. Vaccinaties zijn steeds vaker onderwerp van
discussie. De GGD monitort de RVP uitvoering en vaccinatiegraad en bespreekt dit met gemeenten
en RVP uitvoerders.
b. De bekostiging statushouders houdt enkele onzekerheden
De omvang van de instroom statushouders kent geen zekerheid. De daadwerkelijke kosten dus ook
niet. Dat raakt meer de JGZ dan de gezondheidsbevordering volwassenen waar meer flexibiliteit
mogelijk is. Het Algemeen Bestuur stelt voor om het overschot van de subsidieregeling aanvullende
seksuele gezondheid van het RIVM van €60.000,- hiervoor te benutten. De accountant moet dit
voorstel nog goedkeuren.
c.

E-movo op praktijkonderwijs en MBO moet worden afgestemd met de scholen
Welke scholen zijn uiteindelijk bereid om mee te doen? Welk MBO blijft testjeleefstijl hanteren. De
gegevens van het MBO zijn per gemeente aan de duiden. Dat geldt niet voor het praktijkonderwijs
omdat het aantal leerlingen te klein is t.a.v. aantal leerlingen regulier voortgezet onderwijs. Dat kan
alleen op regionaal niveau.

Kosten, baten, dekking
Bestaand beleid
Als gevolg van de geactualiseerde indexcijfers wijzigt de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten.
De inwonerbijdrage is onderverdeeld in:
- A-taken publieke gezondheidszorg voor alle gemeenten: €7,34
- B-taak Jeugdgezondheidszorg 4-18 jarigen voor 21 gemeenten: €6,98
Totaal € 14,32
Voor de gemeente Oude IJsselstreek betekent dit dat de inwonerbijdrage 2019 € 566.740 is.
Nieuw beleid
De nieuwe beleidsvoorstellen rijksvaccinatie, extra inzet statushouders en E-movo praktisch onderwijs en
MBO worden ook in de inwonersbijdrage opgenomen.
De inwonerbijdrage per onderdeel is dan:
- A-taken publieke gezondheidszorg: € 7,44
- B-taak Jeugdgezondheidszorg: € 7,60
Totaal € 15,04
Voor de gemeente Oude IJsselstreek betekent dit dat de inwonerbijdrage 2019 € 594.916 wordt.
Rekening houdend met terug te ontvangen btw moet een jaarbijdrage van € 589.324 worden opgenomen in
onze begroting 2019.
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