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Onderwerp: kaderbrief gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond
 
Geachte griffier, medewerker van de griffie,
 
De nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen stelt verplicht dat het bestuur van het openbaar lichaam vóór 
15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige 
kaders en de voorlopige jaarrekening zendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Met bijgaande brief 
geven wij als gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond invulling aan deze nieuwe verplichting. Het 
jaarverslag 2014 en de begroting 2016 zullen in de vergadering van 23 april a.s. van het algemeen bestuur van de 
GR GGD Rotterdam-Rijnmond behandeld worden. Daarna zullen ook deze naar de griffies worden verzonden.
 
Ik hoop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.
 
Met vriendelijke groet,
Kees Quak 
directieadviseur regio / gemeenschappelijke regeling GGD-RR 
Gemeente Rotterdam 
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling / Staf directie PG,W&Z 
GGD Rotterdam-Rijnmond 
Schiedamsedijk 95 
Postbus 70032 
3000 LP Rotterdam 
Telefoon 010-4339289 
Website HYPERLINK "http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/"www.ggdrotterdamrijnmond.nl 

Taken van de GGD Rotterdam-Rijnmond worden krachtens een gemeenschappelijke regeling door de gemeente 
Rotterdam uitgevoerd. 
 
 
  _____  

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.
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     Gemeenschappelijke regeling 

 

 

 

Betreft: brief aan raden inzake kadernota 

Van: secretaris algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond 

 

 

Aanleiding 

De nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen stelt verplicht dat het bestuur van het 

openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting 

dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening zendt 

aan de raden van de deelnemende gemeenten. Met deze brief geven wij invulling aan deze 

nieuwe verplichting.  

 

Beleidsmatig kader 2016 

De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) voert een uniform pakket van basistaken uit voor het 

gehele werkgebied. Bij de opstelling van de begroting 2015 zijn door het algemeen bestuur 

nieuwe afspraken gemaakt omtrent de omvang van het pakket basisproducten dat de GGD 

Rotterdam-Rijnmond voor alle gemeenten uitvoert. De omvang van het basispakket wordt 

steeds voor vier jaar vastgesteld en geldt voor de periode 2015-2018. Aanpassingen in het 

basispakket vinden slechts plaats indien alle gemeenten hiermee akkoord gaan. De Wet 

publieke gezondheid (wet PG) is het kader waarbinnen de GGD namens de 

gemeenschappelijke regeling de basistaken uitvoert voor de deelnemende gemeenten. 

Gemeenten kunnen verder bilateraal afspraken maken met de GGD-RR over de inkoop en 

uitvoering van zogenaamde (extra) plusproducten.  

 

Aan de gemeenschappelijke regeling GGD-RR nemen alle gemeenten in de regio Rijnmond 

deel: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, 

Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, 

Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. De gemeente Nissewaard is per 1 januari 

2015 ontstaan na een fusie van de gemeenten Spijkenisse en Bernisse. 

 

Financieel kader begroting 2016 

Binnen de gemeenschappelijke regeling GGD-RR wordt het indexpercentage gehanteerd 

dat jaarlijks wordt afgegeven door de Kring van Gemeentesecretarissen van de regio 

Rotterdam-Rijnmond. Dit bedraagt -/- 0,65% voor het begrotingsjaar 2016. In de brief van de 

Kring van Gemeentesecretarissen wordt voor 2016 geen taakstelling opgelegd. Het budgettair 

kader voor 2016 bedraagt daarmee € 5,07 per inwoner voor het vaste deel van het 

basistakenpakket (2015: € 5,10).  

Het variabele deel van het basistakenpakket bestaat uit inspecties kinderopvang en kent geen 

vast bedrag per inwoner omdat het afhangt van het aantal locaties en het gewenste aantal 

inspecties per gemeente. Deze wettelijke basistaak wordt afgerekend op basis van 

daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties. De kosten per inspectie zullen met 0,65% 

dalen als gevolg van het afgegeven indexpercentage. 
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In 2015 heeft de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond een vrijwillige 

bezuiniging van 3,9% gerealiseerd. In de vergadering van 23 januari 2014 van het Algemeen 

Bestuur van de GGD-RR is in dit kader afgesproken dat toekomstige taakstellingen voor latere 

jaren allereerst met deze bezuiniging van 3,9% worden verrekend. 

De begroting 2016 wordt in het algemeen bestuur van 23 april a.s. besproken. Na goedkeuring 

door het bestuur zal de vastgestelde begroting worden verzonden naar alle raden en alle 

gemeenten voor de ter inzage ligging voor burgers en de zienswijzen van de raden. In de 

vergadering van het algemeen bestuur van 2 juli a.s. volgt dan de definitieve vaststelling van 

de begroting inclusief de zienswijzen van alle raden. Daarna zal vóór 1 augustus 2015, 

conform wettelijke eisen, de toezending aan Gedeputeerde Staten plaatsvinden. 

 

Uitkomst jaarrekening 2014 

Nagenoeg alle GGD’en vallen onder een gemeenschappelijke regeling en zijn in feite 

“eigendom” van de deelnemende gemeenten. Deze gemeenten zijn risicodragend voor de 

GGD-organisatie. Voor de GGD Rotterdam-Rijnmond geldt dit echter niet. De GGD-RR is 

onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam. Rotterdam is daarom 

risicodragend voor de GGD. De GGD legt verantwoording af over de bedrijfsvoering aan het 

College van de gemeente Rotterdam. 

 

Vanwege deze constructie is de rekening van de gemeenschappelijke regeling slechts een 

weergave van het geheel aan baten en lasten voor de regiotaken per gemeente en is deze 

onderdeel van de rekening van de gemeente Rotterdam. Omdat de gemeenschappelijke 

regeling geen eigen jaarrekening kent, kan ze in die zin, in tegenstelling tot de gemeente 

Rotterdam, niet voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

(BBV). Dit is ook met de Provincie Zuid-Holland, als toezichthouder op gemeenschappelijke 

regelingen, afgestemd. 

 

Voor de informatievoorziening naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR 

wordt een jaarverslag opgesteld met daarin een weergave van de gerealiseerde prestaties op 

de basistaken. Het jaarverslag 2014 zal in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 

april a.s. worden besproken en daarna ter kennisname aan de raden worden gezonden 

conform wettelijke eisen. 

 

De begroting voor het basistakenpakket wordt eens in de vier jaar herijkt na een grondige 

doorrekening van de kostprijzen en benodigde inzet. Omdat alle basistaken (behalve 

kinderopvanginspecties) “verzekeringsachtige taken” betreffen vindt er geen nacalculatie 

plaats. Net als bij bijvoorbeeld de brandweer wordt van de GGD op de basistaken inzet 

verwacht, ongeacht of er nu bijvoorbeeld 1 of 10 uitbraken van infectieziekten in een jaar zijn 

in een gemeente. De totaalprijs wordt gebaseerd op basis van de inschatting voor het hele 

werkgebied en omgeslagen in een bijdrage per inwoner. Een gemeente wordt niet na afloop 

aangeslagen als er meer uitbraken zijn, omdat deze verrekening niet plaatsvindt. De bijdrage 

is in die zin vergelijkbaar met een “verzekeringspremie”. Op de kinderopvanginspecties vindt 

wel verrekening plaats. Deze basistaak wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk 

uitgevoerde inspecties. Hierover wordt per gemeente gerapporteerd in het jaarverslag. 
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