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De raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 25 mei 2021 ;

gelet op

Wet Publieke Gezondheid artikel 14, lid 1 . Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen.

BESLUIT:

1. Een zienswijze zonder opmerkingen in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 van de
gemeenschappelijke regeling GGD-RR overeenkomstig bijgevoegde brief.

Aldus be9fen in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 5 juli 2021
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Aanleiding en kemboodschap.
De wet op de gemeenschappelijke regelingen verplicht het bestuur van het gemeenschappelijk
orgaan elk jaar vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient,
de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening te zenden aan
de raden van de deelnemende gemeenten.

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft in het kader van de vierjaren afspraken een begroting die
t/m 2022 alleen geïndexeerd wordt. Voor 2022 leggen we voor de reguliere activiteiten geen

claims neer en vragen we geen extra geld. Maar de coronacrisis en de gevolgen van de
bezuinigingen in de laatste decennia op de publieke gezondheidszorg laten zien dat het
anders moet. Landelijk is uitgesproken dat Nederland een “een slagvaardige, stuurbare,
professionele crisisorganisatie voor de bestrijding van infectieziekten” nodig heeft. Er is

daarnaast een publieke gezondheidsstructuur nodig die in governance en financiering ruimte

biedt om in te zetten op bescherming, preventie en het stimuleren van gezonde leefstijl en
gezonde leefomgeving. Waarbij ruimte is en blijft voor lokaal maatwerk en de steeds

belangrijker wordende regionale inzet met zorgpartners

Inmiddels zijn we gestart met een traject om in kaart te brengen wat dit betekent voor onze
regionale GGD. Dat zal gevolgen gaan hebben voor de begroting 2023 en verder

In 2022 gaan we ervan uit dat we met landelijke corona financiering dat deel van de publieke
gezondheid kunnen uitvoeren. Los daarvan kan het algemeen bestuur uiteraard altijd al
besluiten om meer te doen om publieke gezondheid en collectieve preventie in de volle
breedte meer inhoud te geven.

Beleidsmatig kader
De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) voert een uniform pakket van basistaken uit voor het
gehele werkgebied. Aan de gemeenschappelijke regeling GGD-RR nemen alle gemeenten in

de regio Rijnmond deel: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-
Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard,
Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

De Wet publieke gezondheid (wet PG) is het kader waarbinnen de GGD-RR 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. In 2021 nemen opnieuw veertien

gemeenten het WMO toezicht af als plusproduct. Daarnaast nemen nu twee gemeenten het
product Nu Niet Zwanger af.

1


