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Onderwerp 
Jaarverslag 2013 en begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD-RR 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2015 van de Gemeenschappelijke regeling GGD 
Rotterdam-Rijnmond. 
 
Inleiding/aanleiding 
Hierbij treft u aan het jaarverslag 2013 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) en de begroting 2015 Basistakenpakket van de 
Gemeenschappelijke regeling GGD-RR en het bijbehorende raadsvoorstel.  
Op 25 april 2014 heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling het jaarverslag 
2013 (AB) vastgesteld en heeft zij de ontwerp-begroting 2015 Basistakenpakket akkoord bevonden.    
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 2013 kan ter informatie naar de 
gemeenteraad gestuurd worden. 
 
 
Beoogd effect 
De gemeenteraad is geïnformeerd over het jaarverslag 2013 van de Gemeenschappelijke regeling 
GGD-RR en is conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid 
gesteld een zienswijze in te dienen. 
Vervolgens kan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GGD-RR de begroting op 
26 juni 2014 definitief vaststellen en kan deze conform de voorschriften voor 14 juli 2014 door de GGD 
naar de gedeputeerden van de provinciale staten gestuurd worden. 
 
 
Relatie met beleidskaders 
1. Het voorstel is conform het bestaande 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 Albrandswaardse 
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. 
 
 
Argumenten 
1. De informatie in het Jaarverslag 2013 is conform de gemaakte afspraken. 
De kosten voor het basistakenpakket in 2013 bedroegen conform de destijds vastgestelde begroting 
en inclusief de kosten voor het GGD Rampen opvangplan (GROP) € 155.748,-. 
Het jaarverslag laat geen zeer bijzondere zaken ten aanzien van de gezondheid in Albrandswaard 
zien. Het aantal infectieziekten in de gemeente is, net als in de hele regio, afgenomen. Dit komt met 
name door een flinke afname van het aantal kinkhoest meldingen welke groter was dan de stijging van 
melding van mazelen o.i.v. de mazelenepidemie in de regio.   



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 2013 zijn minder inspectie-uren kinderopvang uitgevoerd dan 
gepland. Dit is met medeweten van de gemeente gebeurd, zonder dat dit de wettelijke verplichtingen 
heeft aangetast. Belangrijkste redenen zijn afname aantal kinderopvangvoorzieningen en 
kwaliteitsverbetering kindercentra waardoor minder en minder intensief hoefde te worden 
geïnspecteerd. De afrekening voor dit plusproduct heeft in 2014 plaatsgevonden en valt € 10.196,- 
voordeliger uit.  
 
2. De Begroting 2015 blijft binnen de aangegeven financiële marges van de deelnemende gemeenten. 
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.  
Bij de opstelling van de begroting 2015 zijn nieuwe afspraken gemaakt omtrent de omvang van het 
basistakenpakket voor de periode 2015-2018. In de ambtelijke en bestuurlijke werkgroepen rond de 
begrotingsvoorbereiding is uitgebreid gesproken over de ouderengezondheidszorg. Besloten is dit niet 
als apart product op te nemen in het basistakenpakket omdat essentiële onderdelen voor deze taak 
reeds onderdeel uitmaken van andere basistaken. Preventieve taken zijn belegd bij lokale partners of 
kunnen bij de GGD als plusproduct ingekocht worden. 
Vanaf 2015 worden de inspecties kinderopvang volledig als basistaak gepresenteerd. Er is in het 
basistakenpakket onderscheid in een vast deel waarvoor een vast bedrag per inwoner betaald wordt. 
Dit zijn alle basistaken behalve de kinderopvanginspecties. Deze laatste worden als variabel deel in 
het basistakenpakket opgenomen. De hoogte van het bedrag wordt door elke gemeente apart samen 
met de GGD bepaald. Na afloop van het kalenderjaar vindt afrekening plaats op basis van verrichte 
inspecties. Dit betekent dat er geen financiële consequenties zijn ten opzichte van de systematiek in 
voorgaande jaren.  
 
Conform de brief van de gemeentesecretarissen in de regio heeft de GGD een stijgingspercentage 
toegepast van +0,50% ten opzichte van 2014. In tegenstelling tot eerdere jaren is voor 2015 geen 
taakstelling  afgegeven. De GGD realiseert verder een verlaging van de uurtarieven met 3,9%. De 
gemiddelde inwonerbijdrage voor alle gemeenten in de regio bedraagt voor het vaste deel van het 
basistakenpakket in 2015 € 5,10 (was in 2014 € 5,28). De kosten voor het basistakenpakket in 2015 
komen met een inwonerbijdrage van € 5,10 voor het vaste deel op € 127.852,- en € 1,14 voor het 
variabele deel op € 28.672,- voor Albrandswaard. Dit is totaal € 156.524,-. 
 
 
Kanttekeningen 
1. Het basistakenpakket is in omvang inmiddels beperkt tot het wettelijk minimum.  
Zaken als beleidsadvisering en preventie maken geen deel meer uit van het pakket maar dienen apart 
per gemeente gefinancierd te worden bij gebleken noodzaak of wenselijkheid. 
 
2. De gemeente Rotterdam is de risicodrager. 
In tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen zijn niet de deelnemende gemeenten 
risicodragend voor de GGD-RR maar is dit de gemeente Rotterdam. De GGD-RR is namelijk 
onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam en legt verantwoording af aan het college 
van de gemeente Rotterdam. 
 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
1. Het jaarverslag 2013 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond wordt ter 
informatie doorgestuurd aan de gemeenteraad, 
2. de raad wordt geadviseerd geen zienswijze in teienen op de begroting 2015 Basistakenpakket van 
de Gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond, 
3. het raadsbesluit wordt aan de GGD Rotterdam-Rijnmond toegezonden, 
4. de definitieve vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur op 26 juni 2014 en 
verzending naar de gedeputeerden van de provinciale staten. 
 
 
 
 
 



Evaluatie/monitoring 
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. 
 
 
Financiën  
De gemeente Albrandswaard kan voor 2015 mogelijk een bedrag van € 2.849,- terug ontvangen uit 
het BTW compensatiefonds. In de loop van 2014 worden met de GGD nadere afspraken gemaakt 
over de inspecties kinderopvang in het variabele deel van het pakket. De kosten voor het 
basistakenpakket kunnen voldaan worden uit FCL 671400/ECL 424000. Met uitzondering van het 
GROP, de kosten hiervoor bedragen in 2015 € 2.617,- en kunnen voldaan worden uit FCL 61400. 
 
 
Juridische zaken 
Geen. 
 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Het raadsbesluit wordt aan de GGD Rotterdam-Rijnmond toegezonden. 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Aanvullende informatie Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke regeling GGD-RR (37711) 
2. Besluit Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD-RR (40071) 
3. Raadsvoorstel Raadsvoorstel inzake jaarverslag 2013 en begroting 2015 Gemeenschappelijke 

regeling GGD-RR (43147) 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


