VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD
Datum
Raadsvergadering:

Bestuurlijk hoofdthema:

BBVnummer:
114392

Raadsvoorstel:
114934

Portefeuillehouder:
Maret Rombout

Onderwerp
Jaarverslag OGZRR 2011 en begroting OGZRR 2013
Geadviseerde beslissing:
De gemeenteraad stemt in met de ontwerpbegroting 2013 van de gemeenschappelijke regeling
Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR).
Aanleiding:
Op 26 april 2012 is het Algemeen Bestuur (AB) van de OGZRR akkoord gegaan met het jaarverslag
2011 en de ontwerpbegroting 2013 van de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg
Rotterdam-Rijnmond (OGZRR). Hierbij ontvangt u het jaarverslag ter kennisgeving en lichten wij een
paar punten uit het verslag toe.
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. Ook ten aanzien van de
begroting 2013 lichten wij enkele punten toe.
Toelichting:
De GGD Rotterdam-Rijnmond verzorgt voor de gemeente Albrandswaard het basistakenpakket
volksgezondheid, 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 verschillende 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.
Jaarverslag 2011
De kosten voor het basistakenpakket 2011 bedroegen conform de destijds vastgestelde begroting €
148.473,-. In 2011 is een korting van € 12.394,- ontvangen als extra vergoeding van het min. van
VWS voor de in 2010 uitgevoerde vaccinatiecampagne nieuwe influenza. Dit bedrag is via de
gemeentelijke jaarrekening aan de algemene middelen toegevoegd.
Het jaarverslag laat geen bijzondere zaken ten aanzien van de gezondheid in Albrandswaard zien
zoals een eventuele toename van het aantal uitbraken van infectieziekten.
In het basistakenpakket is een aantal uren inspecties kinderopvang opgenomen, welke tijdens de
onderhandelingen over de kostprijs zijn bevroren op het niveau van 2010. De gemeente koopt
daarnaast extra inspecties in als plusproduct. In 2011 zijn ruim minder inspecties kinderopvang
uitgevoerd dan gepland. Dit is met medeweten van de gemeente gebeurd: in de loop van 2011 is het
aantal gastouders afgenomen en is er minder nieuwbouw gereedgekomen dan waar rekening mee
werd gehouden (alleen een voorziening van Catalpa aan de Zwaardijk). Tevens zijn de geplande
inspecties voor de vijf peuterspeelzalen verschoven naar januari 2012. Dit i.v.m. het onderbrengen
van het peuterwerk onder de Wet Kinderopvang door de Stichting Peuterwerk Albrandswaard.
Afrekening van de totale kosten vindt in 2012 plaats. Het plusproduct Take Care is voor een deel in
2011 uitgevoerd op de basisscholen.
Begroting 2013
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De omvang van het basispakket is in 2010 door het AB vastgesteld voor de periode 2011-2014. In
2012 is daar het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) aan toegevoegd. Conform de indexeringsbrief
van de gemeente Vlaardingen namens de aan de OGZRR deelnemende gemeenten, heeft de GGD
een een stijgingspercentage toegepast van +0,90% (verschil tussen +2% indexering en correcties
voorgaande jaren van totaal -1,10%).
Besloten is vanaf 2013 ten aanzien van de inspecties kinderopvang de volgende prestatie-indicatoren
te hanteren: percentage inspectie t.o.v. de planning en de gemiddelde inspectietijd van de realisatie
t.o.v. de planning. Hiermee wordt verwacht dat de voortgang van de inspecties beter gemeten wordt.
Minimaal iedere drie maanden zal de GGD een rekenoverzicht overleggen met de aantallen
uitgevoerde inspecties en de financiële doortelling.
De gemiddelde inwonerbijdrage bedraagt in 2012 € 6,12. In 2013 is dit € 6,22 door het AB besluit om
het GROP op te nemen in het basistakenpakket. De kosten voor het basistakenpakket in 2013 komen
met een inwonerbijdrage van € 6,23 voor onze gemeente op € 155.748,-. De gemeente kan voor 2013
mogelijk een bedrag van € 3.457,- terug ontvangen uit het BTW compensatiefonds. In de loop van
2012 worden met de GGD afspraken gemaakt over af te nemen plusproducten in 2013.
De kosten voor het basistakenpakket en de plusproducten kunnen voldaan worden uit FCL 67140110.
Met uitzondering van het GROP, de kosten hiervoor bedragen in 2013 € 2.543,- en kunnen voldaan
worden uit FCL 61400140.
Evaluatie:
Via de tussentijdse rapportages en het jaarverslag legt de GGD verantwoording af en wordt getoetst of
de geplande activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd zijn.
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Poortugaal, 15 mei 2012
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,
De burgemeester,

Hans Cats

Mr. Harald M. Bergmann
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