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Onderwerp
Jaarverslag OGZRR 2012 en begroting 2014 Gemeenschappelijke regeling GGD-RR
Geadviseerde beslissing:
In te stemmen met de begroting 2014 van de Gemeenschappelijke regeling GGD-RR.
Inleiding:
Hierbij treft u het jaarverslag 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg
Rotterdam-Rijnmond (OGZRR) en de begroting 2014 Basistakenpakket van de Gemeenschappelijke
regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD RR). Opgemerkt wordt dat de
gemeenschappelijke regeling vanaf 1 januari 2013 van naam gewijzgd is en voortaan
Gemeenschappelijk regeling GGD-RR heet (zie collegebesluit 117149 en de memo aan de
gemeentraad 117174).
Op 18 april 2013 heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling (AB) het
jaarverslag 2012 vastgesteld en is zij akkoord gegaan met de ontwerp-begroting 2014
Basistakenpakket.
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. Zie ook artikel 23 van de
Gemeenschappelijke regeling GGD RR. Het jaarverslag 2012 wordt u ter kennisgeving aangeboden.
Beoogd effect:
De gemeenteraad is geïnformeerd over het jaarverslag 2012 van de Gemeenschappelijke regeling en
heeft ingestemd met de begroting 2014.
Argumenten:
1. Bestaand beleid
Het voorstel past in het bestaande gezondheidsbeleid binnen het programma Kennis en Welzijn. 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.
2. Jaarverslag 2012
De kosten voor het basistakenpakket 2012 bedroegen conform de destijds vastgestelde begroting €
151.661,-. Hierop is in 2012 een bedrag van € 765,- in mindering gebracht i.v.m. een besparing op de
nieuw ingevoerde Integrale Gezondheidsmonitor ten opzichte van de voorgaande monitor. De kosten
van het GGD Rampenopvangplan (GROP) ad € 2.483,- zijn conform de afspraken in het AB apart in
rekening gebracht.
Het jaarverslag laat geen zeer bijzondere zaken ten aanzien van de gezondheid in Albrandswaard
zien. Wel is het aantal infectieziekten in de gemeente, net als in de hele regio toegenomen. Dit komt
met name door een stijging van het aantal kinkhoest meldingen, een landelijke trend waar ook
landelijk aandacht voor is.
In het basistakenpakket zijn de uren inspecties kinderopvang opgenomen, deze zijn destijds tijdens de
onderhandelingen over de kostprijs bevroren op het niveau van 2010. De gemeente koopt daarnaast
extra inspecties in als plusproduct. In 2012 zijn iets minder inspectie uren kinderopvang uitgevoerd

1/3

dan gepland. Dit is met medeweten van de gemeente gebeurd, zonder dat dit de wettelijke
verplichtingen aan heeft getast. De afrekening voor dit plusproduct, die in 2013 plaatsvindt, valt iets
voordeliger uit. Het plusproduct Take Care is in 2012 uitgevoerd op de basisscholen.
In 2012 heeft een concernwijziging plaatsgevonden. De GGD is nu onderdeel van het cluster
Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam. De naam GGD blijft gehandhaafd.
3. Begroting 2014
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 brief van de
gemeentesecretarissen in de regio heeft de GGD een stijgingspercentage toegepast van +0,90%
(verschil tussen +1,75% indexering 2014 en de doorwerking van de ontwikkelingen 2011-2013 van -/0,85%). De al in 2011 afgekondigde taakstelling voor 2014 bedraagt -/-1,00%. Per saldo een wijziging
van -/-0,10 % ten opzichte van 2013. De taakstelling wordt gevonden in het tot nul reduceren van de
frictiekosten voor de afbouw van de gezondheidslijn tot een afsprakenlijn.
De gemiddelde inwonerbijdrage voor alle gemeenten in de regio bedraagt in 2014 € 6,21 (was in 2013
€ 6,22). De kosten voor het basistakenpakket in 2014 komen met een inwonerbijdrage van € 6,22 voor
onze gemeente op € 156.120,-.
Kanttekeningen:
1. Verantwoording
De GGD-RR legt verantwoording af over de uitvoering van de producten in twee tussentijdse
rapportages en het jaarverslag. Afwijkingen van de kengetallen en prestaties worden met elke
gemeente afzonderlijk besproken.
2. Begroting 2015
De begroting 2015 zal de eerste zijn van een nieuwe vierjarencyclus. De omvang van het
basistakenpakket en de tarieven worden dan opnieuw bepaald. Hierin worden prijsontwikkelingen en
gemeentelijke bezuinigingen betrokken. De voorbereiding zal plaatsvinden in een financiële
werkgroep met vertegenwoording uit de BAR. Het streven is de begroting 2015 nog voor de
gemeenteverkiezingen in maart 2014 aan te bieden.
Financiën:
De gemeente kan voor 2014 mogelijk een bedrag van € 3.429,- terug ontvangen uit het BTW
compensatiefonds. In de loop van 2013 worden met de GGD afspraken gemaakt over af te nemen
plusproducten in 2014 (met name noodzakelijke extra inspecties kinderopvang). De kosten voor het
basistakenpakket en de plusproducten kunnen voldaan worden uit FCL 67140110. Met uitzondering
van het GROP, de kosten hiervoor bedragen in 2014 € 2.576,- en kunnen voldaan worden uit FCL
61400140.
Communicatie/burgerparticipatie:
Voor het advies heeft overleg plaatsgevonden met de GGD, de portefeuillehouder, de juridisch
adviseur en de financieel adviseur.
Verdere communicatie en burgerparticipatie zijn niet van toepassing.
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Bijlagen:

128434:

128540:

begroting 2014 gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond
Jaarverslag 2012 OGZRR

Poortugaal, 7 mei 2013
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,

De burgemeester,

Hans Cats

Ger J. van de Velde-de Wilde
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