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Geacht bestuur,

Op 28 maart ontvingen wij uw concept begroting 2020 en de concept jaarrekening 2018. 
Op 25 april ontvingen wij ook uw nadere informatie over begroting.
De gemeenteraad van Wijchen stelde op 28 mei haar zienswijze vast.

Zienswijze op de begroting 2020
Wij stemmen in met de conceptbegroting 2020 inclusief indexering van 2,94%, 
met uitzondering van de volgende onderdelen:

• Veilig Thuis
Wij stemmen niét in met de extra middeien voor Veilig Thuis è € 1.120.556 
(aandeel Wijchen: € 82.302). Natuurlijk zien wij dat de instroom en kosten bij 
Veilig Thuis toenemen. Maar we vinden het te vroeg om meerkosten voor 2020 nu 
al te begroten. Meerdere ontwikkelingen hebben invloed op kosten in 2019 en 
2020:

o In juni wordt een kostprijsonderzoek afgerond; 
o Een nieuwe vorm voor het routeeroverleg wordt onderzocht; 
o Er wordt een vergelijking met andere Veilig Thuis organisaties gemaakt; 
o Er is nog onduidelijkheid over gevolgen van de aangescherpte Meldcode: 

hoe de instroom zich ontwikkelt, hoe de verhouding wordt van het aantal 
meldingen waar Veilig Thuis bemoeienis mee heeft, en hoe vaak Veilig 
Thuis onderzoek doet n.a.v. een melding.

Bovenstaande ontwikkelingen moeten worden meegenomen in een 
begrotingswijziging voor 2019 én 2020. Voor de voorliggende begroting 2020 
stellen we voor het huidige Veilig Thuis begrotingsniveau van 2019 door te 
trekken naar 2020, alleen aangevuld met indexering. Voor de duidelijkheid: in dit 
begrotingsniveau zit wél de doorwerking van de begrotingswijziging Veilig Thuis 
2018-2019, die in december 2018 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.
In totaal stemmen we in met € 6.278.603 (voor alle gemeenten samen) voor 
Veilig Thuis in 2020.

In het najaar van 2019 zien wij graag een reële begrotingswijziging Veilig Thuis 
tegemoet waarin u bovenstaande ontwikkelingen zijn meegenomen.
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• Gezond heidsmakelaars
Wij stemmen niét in met de structurele middelen voor de gezondheidsmakelaar 
van € 335.000 (aandeel Wijchen: € 24.605). We vinden de lokale inzet van de 
gezondheidsmakelaar en gezonde schooladviseur zeer waardevol. Net als u willen 
wij dit inhoudelijk en financieel goed borgen.
De begroting geeft echter onvoldoende inzicht in de financiële en inhoudelijke 
consequenties. Met name is onduidelijk hoe dit zich verhoudt tot de huidige 
situatie: neemt de beschikbare inzet voor gemeenten toe of af? En welke invloed 
heeft dit op het maatwerk dat gemeenten nu extra inkopen? Graag ontvangen we 
van u een overzicht per gemeente van de huidige én toekomstige financiering en 
inzet (in fte's) van gezondheidsmakelaars. Bovendien heeft het onze voorkeur dat 
de GGD de inzet van gezondheidsmakelaars volledig als maatwerk aanbiedt. We 
vragen u om dit samen met gemeenten nader uit te werken.

• Toezicht kinderopvang
Wij stemmen niét in met de hogere kosten voor toezicht kinderopvang: € 84.787 
(aandeel Wijchen: € 1.861). De gevraagde hogere bijdrage wordt veroorzaakt 
door verhoging van het uurtarief van € 94 naar € 104. Wij lezen geen duidelijke 
argumentatie wat er in 2020 verandert waardoor het uurtarief met € 10 stijgt. U 
geeft aan dat de in 2018 ingestelde nieuwe/scherpere toezichtsregels meer tijd 
kosten. Echter, daarom is in 2018 al afgesproken dat er meer uren beschikbaar 
zijn voor toezicht. Het is ons niet duidelijk waarom nu óók verhoging van het 
uurtarief nodig is.
Wij stemmen wél in met de reguliere indexering van het tarief.

Verder lezen wij in de aanbiedingsbrief over de twee scenario's voor nieuwbouw van de 
GGD hoofdlocatie in Nijmegen. In de brief geeft u aan dat u rekening houdt met 
maximale jaarlijkse meerkosten van € 327.917. De formulering suggereert dat dit 
maximumbedrag voor beide scenario's geldt. Voor de helderheid wijzen we u erop dat 
het Algemeen Bestuur besloten heeft dat de maximale meerkosten van € 327.917 horen 
bij scenario 3, terwijl bij scenario 2 een maximum van € 234.027 hoort.

Tot slot verzoeken wij u om bij de financiële spelregels op pagina 102 van de begroting, 
paragraaf weerstandsvermogen, onderdeel omvang algemene reserve, ad a te 
schrappen. Deze regel is overbodig wanneer de financiële spelregels en de notitie 
weerstandsvermogen gevolgd worden.

Zienswijze op de jaarrekening 2018
We waarderen de prettige manier waarop het jaarverslag in beeld is gebracht. Met name 
de factsheets per gemeente vinden wij zeer waardevol.

Wij stemmen in met de concept jaarrekening 2018, en het onttrekken van het negatieve 
resultaat van € 272.000 uit de algemene reserve.
Met betrekking tot het voorstel tot verhogen van het weerstandsvermogen:

Wij stemmen niét in met de aanvulling van de algemene reserve voor een bedrag van 
€ 378.000 (aandeel Wijchen: € 28.172). In december 2017 besloot het Algemeen 
Bestuur de algemene reserve gefaseerd te verhogen: eerst in 2018 een aanvulling tot 
70% van het maximale weerstandsvermogen, en in 2019 te evalueren of de aanvullende 
30% nodig is. Wij lezen echter geen evaluatie terug, en zien daarom geen noodzaak tot 
aanvulling voor de resterende 30%. Bovendien zijn wij van mening dat de risico's van 
gemeenschappelijke regelingen voldoende worden afgedekt door de deelnemende 
gemeenten. Daarom verzoeken wij u om de notitie weerstandsvermogen samen met 
gemeenten te evalueren.
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Wij stemmen wél in met het aanvullen van de algemene reserve voor de extra kosten die 
gemaakt zijn voor Veilig Thuis a € 232.000 (aandeel Wijchen: € 17.291). Wij hebben met 
u afgesproken om Veilig Thuis op basis van reële aantallen te begroten en betalen. 
Daarom is het passend deze meerkosten te betalen.

Aanpassingen in het begrotingsproces
We vragen u het begrotingsproces volgend jaar op enkele punten aan te passen:

• Dit jaar heeft u voor het eerst een kadernota opgesteld. Wij vinden dit een goede 
eerste stap, maar deze kadernota bevatte nog onvoldoende een beeld van alle 
aankomende ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de structurele financiering van 
gezondheidsmakelaars was bij uitstek een onderwerp om in de kadernota aan te 
kondigen. Door gemeenten tijdig via de kadernota mee te nemen kunnen zij op 
voorhand meedenken over voorgenomen begrotingsvoorstellen.

• Neem wijzigingen in de financiële spelregels vanaf volgend jaar in de kadernota 
op. Dit zijn immers ook kaders voor de begroting.

• We vragen u om in de volgende begroting ook het voorgaande begrotingsjaar op 
te nemen. Daarmee wordt de financiële ontwikkeling inzichtelijk.

• Richt een werkgroep op van gemeenten en GGD om samen tot een nieuwe 
begrotingsopbouw te komen en de gehanteerde tabellen te uniformeren en 
vereenvoudigen. Voor ons is het belangrijk dat de begroting ons in staat stelt 
keuzes te maken over welke taken wij bij de GGD beleggen. Dat vraagt onder 
andere om transparantie in het overzicht van GGD taken:

o Wettelijke taken van de GGD
o Wettelijke taken van gemeenten, die zij bij de GGD hebben belegd 
o Maatwerktaken

Meer informatie
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Lucas van Horck, accounthouder GGD, 
per e-mail l.van.horck@drutenwijchen.nl of telefoonnummer 088 432 7356.
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