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Daarnaast wijzen wij u erop dat een facultatieve taak zoals de Wet verplichte GGZ niet 
via een begrotingswijziging bekostigd dient te worden, maar via subsidie of op - 
factuurbasis. Opname in de begroting is alleen aan de orde bij uniforme taken. Dat is pas 
mogelijk nadat gemeenten bij evaluatie van de Wvggz besluiten om de taak structureel 
bij de GGD te beleggen, en nadat de gemeenteraden hebben ingestemd met het 
toevoegen van de Wvggz als uniforme taak in de gemeenschappelijke regeling.

Wet verplichte GGZ
Een aantal taken in het kader van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
beleggen gemeenten in 2020 facultatief bij de GGD. Wij hebben er begrip voor dat het 
voor de GGD lastig is om de aantallen en ureninzet in te schatten, maar vragen u om de 
ontwikkelingen goed te monitoren en tijdig gemeenten te informeren als de uitvoering 
om bijstelling vraagt. Wij willen herhaling van de problemen bij Veilig Thuis voorkomen.

Verder benoemt u als risico dat de algemene reserve daalt tot onder de € 400.000. 
Ons standpunt is dat het voor gemeenschappelijke regelingen niet nodig is om een groot 
weerstandsvermogen te hanteren, aangezien de risico's afgedekt worden door de 
deelnemende gemeenten. Vooralsnog zien wij de hoogte van de algemene reserve dus 
niet als een risico voor de GGD.

Op 13 november ontvingen wij uw kaderbrief t.b.v. de begroting 2021. 
De gemeenteraad van Wijchen stelde op 30 januari 2020 deze zienswijze vast.
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Financiële kaders
Zoals u in uw brief aangeeft staan de financiën van gemeenten onder druk. Dit betekent 
dat wij scherpe keuzes maken en wij niet alle ambities kunnen realiseren. 
Dat geldt ook voor onze gemeenschappelijke regelingen. Conform het advies van de 
Adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen vragen wij u daarom om een taakstelling 
op de uniforme taken te realiseren van 1% in 2021, 2% in 2022 en 3% in 2023.

Meerjarenstrategie 2020-2023
De inhoudelijke ambities uit de nieuwe Meerjarenstrategie lezen we graag terug in de 
conceptbegroting 2021. Dit mag echter niet leiden tot een kostenuitzetting t.o.v. 2020.
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Veilig Thuis
Wij verwijzen u naar onze zienswijze op de begrotingswijziging Veilig Thuis 2019, waarin 
we uitvoerig aangaven wat we verwachten van de Veilig Thuis begroting voor 2021.

Toezicht kinderopvang
U geeft aan dat u voor het huidige tarief het toezicht niet op kwalitatief goed niveau kunt 
organiseren. In onze zienswijze op de begroting 2020 gaven wij echter aan dat het 
gevraagde tarief onvoldoende beargumenteerd is: het is niet duidelijk hoe het tarief is 
opgebouwd, en waar het specifiek door komt dat het huidige tarief nu onvoldoende is.

Proces kaderbrief
Wij waarderen dat de GGD werkt met een kaderbrief, zoals geadviseerd in het 
rekenkamerrapport 'Grip krijgen op Veilig Thuis'. Hierdoor kunnen deelnemende 
gemeenteraden hun kaderstellende rol beter uitoefenen vóórdat u uw begroting opstelt. 
Wij vragen u wel om bij het aanbieden van de conceptbegroting 2021 aan te geven op 
welke wijze u de zienswijzen verwerkte.

Invoering Omgevingswet
Wij delen uw opvatting dat gezondheid een belangrijk aspect is om mee te nemen in de 
lokale omgevingsvisie en het omgevingsplan. De GGD levert daar vanuit haar expertise 
en ervaring een positieve bijdrage aan. We zijn het eens dat hiervoor geen uitbreiding 
van capaciteit of middelen nodig is. Wel vragen we u bij de begroting inzichtelijk te 
maken welke concrete inzet u vanuit de basisdienstverlening levert.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
U beschrijft als risico dat wachtlijsten bij de jeugdzorg zorgen voor extra druk op de 
jeugdgezondheidszorg. Wij begrijpen uw zorg, maar vinden dat dit geen probleem is wat 
de JGZ op moet lossen. Wij zijn als gemeente en als regio voortdurend in gesprek met 
jeugdzorgaanbieders m.b.t. de wachttijden.

Opbouw begroting
We vragen u, zoals wij deden bij onze reactie op de bouwstenennotitie t.b.v. de 
Meerjarenstrategie, om de begroting op te bouwen in drie onderdelen: wettelijke taken 
van de GGD, wettelijke taken van gemeenten die bij de GGD belegd zijn, en facultatieve 
taken. Dit is belangrijk omdat dit ons beter in staat stelt als gemeente keuzes te maken 
in welke taken we bij de GGD beleggen.

drs. A.B. Berendsen 
griffier 

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.

Met vriend>ïlijke groet, 
de gemeenteraad van Wijchen

mr. XMi.C.M. Vérheijen 
buurmeester


