
 B&A Gemeenschappelijke Regelingen 10 juni 2020 

Onderwerp: Zienswijze conceptbegroting 2021 GR GGD 

Portefeuillehouder: Mieke van Ginkel 

 

Vragen fractie EVA 

1. Heeft u ingestemd met de vierjaarlijkse afspraken voor het basispakket? 
Ja 

2. Heeft Albrandswaard een plusproduct die u niet af zou willen nemen bij de GGD?  
 

Albrandswaard neemt het gehele basistakenpakket zoals omschreven in de begroting 
2021 inclusief het variabele deel kinderopvanginspecties af. Als plusproduct neemt de 
Gemeente Albrandswaard WMO Toezicht af bij de GGD-RR.  

3. Hebben wij kinderdagverblijven die na inspectie in een andere categorie zitten dan 
groen?  

 
De inspecties die in 2019 zijn uitgevoerd bepalen de kleur voor de inkoop van inspecties in 
2020. Tot op heden zijn er drie inspecties uitgevoerd in onze gemeente in 2020. Naar 
aanleiding van deze drie inspecties is geen enkele opvang die eerst in de groene categorie 
viel in een andere categorie geplaatst. Eén opvang is na inspectie van de gele naar de 
groene categorie geplaatst. Nog een andere opvang is groen gebleven na inspectie. En een 
onlangs geregistreerde opvang is na de inspectie van 2020, zoals gebruikelijk, op oranje 
geplaatst om zo in 2021 een uitgebreide inspectie uit te kunnen voeren.  
 
In verband met de coronacrisis hebben de inspecties enige tijd stilgelegen. Deze zijn 
onlangs weer opgepakt.  

4. Albrandswaard heeft in 2019 de meeste inspecties kinderopvang gehad in 
absolute getallen in de hele regio. Hoe kan dat? 

 
Deze vraag is moeilijk te plaatsen zonder verwijzing, maar ik ga ervan uit dat de vraag 
gesteld is naar aanleiding van de tabel op pagina 15 van het jaarverslag 2019. In deze tabel 
wordt een overzicht gegeven van Inspectie kinderopvang en peuterspeelzalen. Bij het 
onderdeel ‘percentage van inspectie ten opzichte van de planning’ heeft Albrandswaard 
inderdaad een vrij hoog percentage (geen absolute aantallen). Ridderkerk ligt daar echter 
boven met 112%. Het percentage van 101% geeft aan dat tijdens de inkoop voor de 
inspecties van 2019 eind 2018 bijna precies is ingeschat hoeveel inspecties er 
daadwerkelijk nodig waren in 2019. Dit resulteerde dan ook in een klein verschil van  
- €528,23 dat achteraf verrekend is. 
 

5. In de begroting is niets opgenomen over Corona bestrijding. Heeft de GGD 
hierover nog apart geïnformeerd, of heeft dit geen echte consequenties voor de 
begroting? 

De begroting is opgesteld voor de coronacrisis uitbrak. De GGD-RR is hard bezig om extra 
kosten inzichtelijk te krijgen. Hoewel er een toezegging is vanuit het rijk om kosten te 
dekken, is nog niet duidelijk of er een ongedekt deel overblijft. Daarnaast rest de vraag 
welk deel ten laste komt van de GGD en welk deel van de Veiligheidsregio, omdat veel 
activiteiten gezamenlijk worden uitgevoerd of opgezet. 
 



In het AB GGD-RR van april is afgesproken dat in het AB van september een zo compleet 
mogelijk plaatje wordt geschetst van de meerkosten en, voor zover daar dan helderheid 
over is vanuit het rijk, van de eventuele dekking. De GGD-RR kan momenteel nog niet met 
zekerheid zeggen welke invloed deze crisis heeft op de begroting. 

 


