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ONDERWERP 

Vaststelling aansturingsscenario GR GGD Rotterdam Rijnmond  Albrandswaard 2017 

 

GEADVISEERDE BESLISSING 

1. Het aansturingsscenario bijrijder vast te stellen voor de Gemeenschappelijke regeling GGD 

Rotterdam Rijnmond.  

2. Deze instrumenten te blijven gebruiken om aan dit scenario invulling te geven: 
1. Jaarlijks gesprek met VP om toelichting te geven op plannen/resultaten continueren; 
2. Eenduidige en tijdige aanlevering jaarstukken vanuit VP bevorderen; 
3. Vaste contactpersoon binnen VP continueren; 
4. Voor AB vergaderingen één BAR annotatie maken en per gemeente specifieke zaken 

toevoegen; 
5. Vooroverleg met BAR portefeuillehouders continueren; 
6. Regelmatig inhoudelijk overleg met accounthouder van VP continueren. 

 

 

INLEIDING 

In april 2016 heeft de raad de Nota Verbonden Partijen (1074843) vastgesteld. Om de raad te 

ondersteunen in de sturing op verbonden partijen is er een Handleiding Verbonden Partijen 

opgesteld (1204370). Als uitvloeisel daarvan wordt voor iedere verbonden partij een advies 

opgesteld over welk aansturingsscenario het beste past. Dit advies is de uitkomst van het proces van 

positiebepaling waarbij de governance-scan/risicoscan van de verbonden partij besproken is door de 

accounthouder, portefeuillehouder en taakhouder(s). Het advies bevat de voorgestelde keuze voor 

het scenario en het passend instrumentarium. Met de keuze voor een scenario wordt de mate van 

betrokkenheid en aandacht voor de verbonden partij bepaald. Er wordt onderscheid gemaakt in drie 

scenario’s: chauffeur, bijrijder en op de achterbank.  

Chauffeur: Er wordt door de gemeente een zeer betrokken rol ingenomen bij de aansturing van de 

Verbonden Partij. Raad, college en ambtelijke organisatie trekken samen op bij het vormen van 

(politieke) coalities. 

Bijrijder: De gemeente is nauw betrokken. Het college organiseert het vormen van coalities, de raad 

is vooral toezichthouder (controlerend). Bij elke (belangrijke) stap wordt de raad op de hoogte 

gebracht en geeft (kritische) mening. 

Achterbank: Gemeente participeert met minimale betrokkenheid. Het college monitort het verloop 

en stuurt daar waar nodig bij. De gemeenteraad stelt zich op als toezichthouder op afstand en wordt 



alleen over hoogstnoodzakelijke geïnformeerd als dat wettelijk verplicht is, daarom gevraagd wordt 

of bij calamiteiten. 

 

Naam verbonden partij Vestigingsplaats  Soort regeling 

Deelnemende partijen 15 gemeenten regio Rijnmond 

Stemverhouding: 6,67% 

Openbaar belang: groot 

Bestuurlijk belang: groot 

Financiële positie - Verbonden partij Financieel belang - gemeente 

 01-01-2016 31-12-2016 Aandelenkapitaal  geen 

Eigen vermogen  geen  geen Leningen/garantstellingen  geen 

Vreemd vermogen  geen  geen Bijdrage gemeente 2017 € 155.919 

Resultaat 2017    

Risico's: geen financiële risico’s, dit ligt geheel bij de gemeente Rotterdam 

Sturingscenario: bijrijder 

 

BEOOGD EFFECT 

De raad geeft optimaal sturing aan  de Gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond en 

aan het goed functioneren van de GGD Rotterdam  Rijnmond (GGD-RR) t.b.v. de 

gezondheidsbevordering van de burgers van Albrandswaard.  

 

ARGUMENTEN 

1.1 De gemeente draagt geen financieel risico 

De gemeente neemt tegen betaling een basispakket aan wettelijke gezondheidsmaatregelen af van 

de GGD-RR. Hiervoor wordt een vaste prijs per inwoner betaald. De GGD-RR is onderdeel van de 

gemeentelijke organisatie van Rotterdam en legt verantwoording af aan het college van de gemeente 

Rotterdam. De GR GGD-RR heeft geen zelfstandige financiële jaarrekening, geen vermogen etc. De 

financiën vormen onderdeel van de jaarrekening van de gemeente Rotterdam die risicodrager is. Het 

scenario bijrijder is daardoor beter van toepassing dan chauffeur. 

 

1.2. De rol van de gemeente ten opzichte van de begroting van de GR GGD-RR beperkt zich tot de 

mogelijkheid van het indienen van een zienswijze 

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.  

 

1.3 De gemeente stuurt in regioverband mee op inhoud en dienstverlening van de GGD-RR en is 

solidair met de andere regio gemeenten 

De gemeente heeft belang bij een goed functionerende GR GGD-RR waarbij de GGD-RR kwalitatief 

goede en gezondheid bevorderende activiteiten ten aanzien van zijn burgers uitvoert. Hiertoe stuurt 

de gemeente in regioverband mee op de inhoud van het basistakenpakket in relatie met de kostprijs; 

de gemeente heeft invloed op de wijze van dienst-verlenen door de GGD-RR; de gemeente maakt 

gebruik van onderlinge uitwisseling van inhoudelijke gezondheidsthema’s, kennis, interventies en 



monitorgegevens; de aangesloten gemeenten zijn solidair naar elkaar bij calamiteiten omdat niet per 

onderdeel van het basistakenpakket afgerekend wordt.  

 

2.1 De GGD-RR is een betrokken samenwerkingspartner  

De GGD-RR zien wij als een professionele en betrokken partner waar een goed 

samenwerkingsverband mee bestaat dat wij graag zo willen voortzetten. De GR is daarbij een prima 

gremium om de kwaliteit te continueren en waar nodig te bevorderen. De genoemde 

sturingsinstrumenten worden reeds naar wederzijdse tevredenheid ingezet en worden regelmatig 

kritisch beoordeeld en waar nodig bijgesteld. Aandachtspunt is de tijdige ontvangst van alle 

agendastukken voor de AB-vergaderingen. 

 

 

KANTTEKENINGEN 

1.1 Samenstelling Basistakenpakket op het minimum 

Het basistakenpakket is om financiële redenen in omvang beperkt tot het wettelijk minimum. Zaken 

als beleidsadvisering en preventie maken al langer nog maar minimaal deel uit van het pakket en 

dienen apart per gemeente als plusproduct gefinancierd te worden bij gebleken noodzaak of 

wenselijkheid. Eventuele toekomstige bezuinigingen lijken niet zonder overschrijding van dit 

minimum meer plaats te kunnen vinden. Vanaf het najaar 2017 vinden in regioverband de 

besprekingen plaats over de kostprijs en de inhoud van het basistakenpakket voor de periode 2019 – 

2022. De gemeente zal er voor moeten ijveren voldoende invloed op de inhoud van het 

basistakenpakket te hebben. Vraag is of dit vanuit de positie bijrijder voldoende is. 

 

1.2 Rotterdam is nu nog risicodrager 

Zoals aangegeven is Rotterdam momenteel financieel risicodrager. Hoewel op dit punt geen 

veranderingen verwacht worden blijven wij bij de besprekingen voor de nieuwe begrotingscyclus 

alert op eventuele bewegingen waarbij dit risico zou kunnen veranderen ten nadelen van de 

gemeente Albrandswaard. In dat geval ligt de keuze voor het scenario chauffeur meer voor de hand 

dan bijrijder.  

 

OVERLEG GEVOERD MET 

Portefeuillehouder en taakhouder.  

 

FINANCIËN 

De kosten voor het basistakenpakket worden voldaan uit de reguliere gemeentebegroting. 

De keuze voor het aansturingsscenario heeft geen financiële consequenties.   

 

COMMUNICATIE 

Het aansturingsscenario is bedoeld voor intern gebruik.  

 

UITVOERING 

Interne afstemming.  

 



BIJLAGEN 

1. Concept raadsbesluit aansturingsscenario GR GGD-RR  (1240264) 

2. Governance-scan GR GGD-RR (1241665) 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de loco - secretaris, de burgemeester, 

 

  

Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 

 


