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Onderwerp
Begroting OGZRR 2012
Geadviseerde beslissing:
De gemeenteraad stemt in met de ontwerpbegroting 2012 van de gemeenschappelijke regeling
Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZRR).

Voorstel:
De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de ontwerpbegroting 2012 van de
gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZRR) en haar
besluit kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur.
Aanleiding:
Op 15 september 2011 is het Algemeen Bestuur (AB) van de OGZRR akkoord gegaan met de
ontwerpbegroting 2012 van de GGD met betrekking tot het basistakenpakket volksgezondheid. In
artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt bepaald dat de raden van de
deelnemende gemeenten hun zienswijze op de begroting kenbaar kunnen maken aan het Algemeen
Bestuur van de regeling, voordat deze de begroting definitief vaststelt.
Toelichting:
Met het vaststellen van de begroting 2012 kan de GGD het voorliggend basistakenpakket uitvoeren,
waarmee door de gemeente wordt voldaan aan de wettelijke taken conform de Wet publieke
gezondheid en wordt bijgedragen aan een optimale gezondheid van de Albrandwaardse bevolking.
Gemeenten hebben diverse wettelijke taken op het gebied van de volksgezondheid, zoals de
bestrijding van infectieziekten, informatievoorziening, het (laten) doen van onderzoek naar de
gezondheidssituatie van de inwoners, het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen, het
bevorderen van preventieprogramma's en het uitvoeren van de inspectie kindercentra.
Financiële aspecten:
Inzet was te komen tot een evenwichtige kostprijsberekening. De gemiddelde inwonerbijdrage van de
gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond voor 2012 is hetzelfde gebleven als die voor 2011: €
6,12. Dit betekent dat er voor de begroting 2012 geen indexatie is toegepast. De door de GGD
voorgestelde indexatie van +3% is gepaard gegaan met een taakstelling van -3% door de gemeenten.
Hierdoor is er in feiten sprake van een bezuiniging van 3% welke behaald kan worden op de
gezondheidslijn (informatievoorziening online i.p.v. telefonisch).
Voor de gemeente Albrandswaard bedragen de kosten voor het basistakenpakket 2012 € 151.661,- (€
6,16 per inwoner). Hiervan kan een nog onbekend bedrag terugontvangen worden uit het BTW
compensatiefonds. Daarnaast volgt er conform het besluit van het AB voor 2012 nog een aanvullende
factuur voor het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) welke een wettelijke verplichting is. De kosten
hiervan bedragen voor alle gemeenten € 0,10 per inwoner. Voor de gemeente Albrandswaard komt dit
neer op ongeveer € 2.500,-. Voor Albrandswaard is de gemeentelijke bijdrage voor het
basistakenpakket met € 6,16 per inwoner iets hoger dan het gemiddelde omdat sommige producten
berekend worden op basis van het aantal jongeren in de gemeente. De kosten voor het plusproduct
extra afspraken in het kader van de inspecties kinderopvang voor 2012, zijn nog niet bekend. De
totale kosten kunnen voldaan worden uit FCL 67140110. Totaal is voor Gezondheidszorg Algemeen
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2012 een bedrag geraamd van € 176.365 waaruit ook enkele subsidies verstrekt kunnen worden.
Evaluatie:
Via de viermaandelijkse rapportages en het jaarverslag legt de GGD verantwoording af over de
uitvoering van de producten en zal getoetst worden of de geplande activiteiten daadwerkelijk
uitgevoerd zijn.

Poortugaal, 25 oktober 2011
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,
De burgemeester,

Hans Cats

Mr. Harald M. Bergmann
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