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Onderwerp : Bestuursagenda GGD NOG 2019-2023 en Uitgangspunten begroting 2020

Voorgestelde beslissing 

1. Kennisnemen van de concept-Bestuursagenda 2019-2023 en de uitgangspunten voor de begroting 2020 
(financieel en beleidsmatig kader) van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
2. Instemmen met de concept-Bestuursagenda 2019-2023 en daarbij aandacht vragen voor aansluiting bij 
het Regionaal Preventieprogramma Volksgezondheid en Sociaal Domein en afstemming daarvan met de 
thematafel ‘De gezondste regio’ van de regio Achterhoek.
3. Geen zienswijze inbrengen met betrekking tot het indexeringspercentage.

Aanleiding

GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten, die de gezondheid van alle 
inwoners bewaakt, beschermt en bevordert. Alle deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijk 
regeling nemen de basisproducten van de GGD af die betrekking hebben op de Publieke gezondheid. Deze 
taken liggen vast en worden omschreven in de Wet publieke gezondheid. (Wpg). Met uitzondering van de 
gemeente Apeldoorn nemen de overige 21 gemeenten ook de taken af die betrekking hebben op de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-18 jaar. De gemeenten bekostigen de basisproducten op basis van 
bijdragen per inwoner.

Het Algemeen Bestuur (AB) heeft op 22 november 2018 de concept-Bestuursagenda 2019-2023 
vastgesteld en legt deze nu voor aan de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten. De 
bestuursagenda is bedoeld als kader voor de komende jaren. Samen met gemeenten wil de GGD dit kader 
uitwerken. Hiervoor ontvangt de GGD graag suggesties en voorstellen van de gemeenten.

Voor de begroting 2020 heeft het AB een beknopte brief en niet een uitgebreide uitgangspuntennota 
gestuurd. Ten eerste ontbreekt een kader voor een uitgebreide uitgangspuntennota, omdat de 
Bestuursagenda 2019-2023 nog niet definitief is vastgesteld. Ten tweede hoeven de raden dan niet op 
twee (deels overlappende) beleidsdocumenten te reageren. In de brief wordt geïnformeerd over de 
beleidsmatige uitgangspunten zoals die in de concept-Bestuursagenda 2019-2023 staan en over de 
financiële uitgangspunten voor de begroting 2020.

De gemeenteraden kunnen tot 1 maart 2019 hun zienswijzen op de Bestuursagenda 2019-2023 en op de 
inhoud van de brief geven. De zienswijzen worden verwerkt in het voorstel voor de definitieve 
Bestuursagenda 2019-2023 en bij het opstellen van de programmabegroting voor het begrotingsjaar 2020.

Wat wordt met beslissing bereikt

Aanpassing van en instemming met de bestuursagenda en/of het kader voor de begroting.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1. De ‘Bestuursagenda 2019-2023 NOG gezonder’ vormt het nieuwe inhoudelijke kader.
De GGD gaat uit van positieve gezondheid. Dit doet zij vanuit het perspectief van volksgezondheid. De 
agenda benoemt daarbij de invloed van de fysieke en sociale omgeving op de mens. Dat vertaalt zich 
vanuit volksgezondheid met name in het versterken en bevorderen van een gezondheidsbevorderende 
omgeving.
 De prioriteiten van de bestuursagenda zijn:
-      NOG gezondere jeugd.
-      NOG gezondere leefomgeving.
-      NOG gezonder oud worden.
-      NOG gezondere leefstijl.



De aandacht gaat daarbij uit naar kwetsbare groepen en het verkleinen van de gezondheidsverschillen.
Daarnaast is er de intentie van de GGD om meerjarenafspraken met gemeenten over de begroting te 
maken (afname producten, de hoogte van de inwonerbijdrage en indexering).

 2.1. De concept-Bestuursagenda is voldoende richtinggevend voor de komende jaren.
Het AB ondersteunt de bestuursagenda, maar noemt deze wel algemeen van karakter. Het is inderdaad 
een agenda op hoofdlijnen. De bestuursagenda is dan ook bedoeld als kader voor de komende jaren en 
niet als uitvoeringsagenda. De GGD wil dit kader samen met gemeenten verder uitwerken en vraagt om 
suggesties.
De concept-Bestuursagenda is tot stand gekomen met input van ambtenaren en bestuur. Deze input is 
correct verwerkt in de agenda en heeft geleid tot vier heldere speerpunten. De bestuursagenda vraagt 
daarom geen aanpassingen.

 2.2. GGD zoekt aansluiting bij de regionale preventieprogramma’s.
De GGD voert reguliere wettelijke taken uit. Wanneer zij, zoals ook de bestuursagenda aangeeft, verder 
aansluiting zoekt bij de preventieagenda’s van gemeenten geeft dit automatisch invulling aan de door de 
GGD gevraagde ‘suggesties en voorstellen’. Het is dan zaak om heldere afspraken te maken over de 
uitvoerende taken en dit goed te monitoren. Dit raakt het opdrachtgeverschap-opdrachtnemerschap van 
gemeenten en GGD. Dit onderwerp vraagt verdere uitdieping en staat genoemd in de bestuursagenda.
 
De GGD is in 2018 voorzitter geworden van de thematafel “De gezondste Regio” in de regio Achterhoek. 
Het is raadzaam dat de GGD in die hoedanigheid en als gemeentelijke organisatie actief bijdraagt aan de 
afstemming tussen de thematafel en het door acht gemeenten vastgestelde regionaal preventieprogramma 
gegeven de overlap aan thema’s.
 
3.1. Het voorgestelde indexeringspercentage van de inwonerbijdrage sluit aan bij actuele indexcijfers. 
Het DB stelt voor de indexering van de inwonerbijdrage voor 2020 vast te stellen op 5,31%. Dit percentage 
is gebaseerd op de actuele informatie van het CPB met betrekking tot indexcijfers.

Kanttekeningen

Uitvoering van de bestuursagenda, kan op basis van wensen van gemeenten, hogere kosten met zich 
meebrengen.

Kosten, baten, dekking

-      Kosten
De GGD stelt voor om de indexering van de afgelopen jaren te corrigeren. Dit houdt in dat ze over 2020 
een loonkostenindex van 6,9% willen hanteren. Deze wordt voor 3,4% veroorzaakt door een correctie over 
de jaren 2016-2019. De rekeningresultaten van de gecorrigeerde jaren waren niet dusdanig dat correctie 
achteraf nodig is. De loonkostenindex in de septembercirculaire is 3,5%.

Het aantal inwoners is bepalend voor de inwonersbijdrage per gemeente. Uitgaande van 39.468 inwoners 
in Oude IJsselstreek per 30 september 2018 en een voorgestelde inwonersbijdrage van € 15,78 per 
inwoner, betekent dit voor 2020 voor de gemeente Oude IJsselstreek een bijdrage van € 622.651,-. De 
bijdrage bestaat uit: € 313.318 voor de JGZ en € 309.333,- voor publieke gezondheidszorg.

Uitvoering

Eventuele zienswijze vóór 1 maart 2019.
Vaststelling van de Bestuursagenda door het AB op 11 april 2019.
Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze van de raden op de concept programmabegroting 2020 
GGD NOG tussen 16 april en 10 juni 2019.
Het AB stelt de programmabegroting 2020 op 4 juli 2019 vast.
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