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Geacht bestuur, 

U heeft gevraagd naar onze zienswijze op de begroting 2019, de begrotingswijziging 2018 en de 
jaarrekening 2017 van de GGD Gelderland-Zuid. 

De gemeenteraad van Wijchen heeft op 31 mei haar zienswijze vastgesteld. Deze is als volgt: 

Zienswijze concept jaarrekening 2017 GGD 
De extra kosten die gemaakt zijn voor met name Veilig Thuis vallen hoger uit dan in juni en in 
september 2017 is geprognosticeerd. U heeft toegezegd maatregelen te nemen ten aanzien van 
Veilig Thuis om dit verwachte tekort terug te dringen. In uw jaarrekening missen wij een onder-
bouwing van de (effecten van de) door u toegepaste maatregelen. Ook een verklaring van het feit 
dat de tekorten zijn toegenomen in plaats van afgenomen ontbreekt. Wij verzoeken u alsnog een 
onderbouwing met verklaring aan te leveren. 

Het weerstandsvermogen van C 912.000 van de GGD is niet toereikend om het tekort op te van-
gen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 december 2017 is besloten om dit resul-
taat te verrekenen met de Algemene Reserve van de GGD. Eveneens is in deze vergadering een 
principebesluit genomen om de Algemene Reserve in 2017 door de deelnemende gemeenten bij 
te storten tot 70% van het berekende norm vermogen naar rato van inwoneraantal. 

Het standpunt van de gemeente Wijchen is echter dat gemeenschappelijke regelingen geen 
weerstandsvermogen aan hoeven te houden. Het risico van de GGD nemen wij op in onze risico-
paragraaf. Wij stellen daarom voor om de Algemene Reserve van de GGD niet aan te vullen tot 
70% van de berekende norm, maar om deze aan te vullen tot C 0,-. 

Samengevat: 
• Wij stemmen in met de concept jaarrekening 2017, onder voorbehoud van de aanvullende 

onderbouwing t.a.v. het tekort op Veilig Thuis. 
• Wij stemmen niet in met het aanvullen van het weerstandsvermogen tot 70% van de 

berekende norm voor de Algemene Reserve. In plaats daarvan vullen wij dit aan tot C 0,- 

www.wijchen.n1 



2 

Zienswijze begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis 
Inzicht in de realisatiecijfers van 2017 is cruciaal om te komen tot een reële begroting Veilig 
Thuis voor 2018 en 2019. Daarom heeft u onderzoeksbureau Q-Consult gevraagd Veilig Thuis 
Gelderland-Zuid op te nemen in de landelijke benchnnark en af te zetten tegen de andere Veilig 
Thuisorganisaties. Ook berekenden zij in opdracht van de ministeries van VWS en J&V en de VNG 
wat de effecten zijn van de invoering van de inwerkingtreding van de aangepaste Wet meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De uitkomst van het onderzoek van Q-Consult is dat door de gestegen vraag in 2017 en de 
verwachte productie 2018, de begroting voor 2018 met C 1.088.166 hoger moet zijn ten opzichte 
van de begroting 2018. Deze begrotingswijziging is gebaseerd op cijfers 2018 en dit is exclusief 
aanloop nieuwe meldcode/radarfunctie en is inclusief groei 2017 en doorrekening van deze groei 
in 2018. De toename wordt echter uitsluitend geduid in kosten; niet in aantallen extra meldingen, 
onderzoeken, adviezen en dergelijke. Indien er in 2018 toch sprake is van groei ten opzichte van 
2017, los van de ingroei in verband met de aanscherping van de meldcode, adviseren wij Veilig 
Thuis dit expliciet te monitoren. Wij vinden dat niet op voorhand uitgegaan kan worden van een 
(extra) verhoogde begrotingswijzing 2018 waarvoor geen onderbouwing in een duidelijk pro-
ducten en dienstenportfolio wordt geboden. 

Voor de aanloopperiode in 2018 wordt door het Rijk een groei verwacht. Hiervoor worden de ge-
meenten gecompenseerd via de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang. Wij menen dan ook 
dat deze compensatie de maximaal te verwachten en te bekostigen groei is in 2018. 

Uit de benchnnark Q-consult blijkt dat de overhead Veilig Thuis regio Gelderland Zuid hoger is dan 
bij referenten. Er zijn ook meer gedragsdeskundigen in dienst dan bij referenten. Ook blijkt uit de 
benchmark dat in vergelijking met referenten in ons gebied vaker onderzoek wordt uitgevoerd. 
Uit alle informatie die door Q-consult en Veilig Thuis is verstrekt aan gemeenteraden is geen 
verklaring te vinden voor dit soort cijfers. Hierdoor is onvoldoende te zeggen over efficiency. 
In april 2018 gaf de GGD aan de eigen processen tegen het licht te gaan houden om doelmatiger, 
efficiënter en kostenbesparend te werken. Dit draagt bij aan het terugdringen van overhead en 
overige indirecte kosten. Wij verzoeken u een plan van aanpak aan te leveren waarin u beschrijft 
hoe en wanneer u stappen onderneemt op dit vlak. 

Wij missen daarnaast een uitsplitsing tussen de wettelijke taak en welke werkzaamheden aanvul-
lend voor deze regio worden uitgevoerd. Ook missen wij welke onderdelen van de begroting 
structureel en welke incidenteel van aard zijn. Daarmee is voor ons de begroting niet voldoende 
transparant. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van december jl. is gesproken over de 
inrichting van een financiële werkgroep bestaande uit GGD en gemeenten. Die zou andere de op-
dracht krijgen om de inhoudelijke opdracht van Veilig Thuis en de daarmee samenhangende 
kosten in beeld te brengen. Wij constateren dat er van een financiële werkgroep geen sprake is 
geweest. Dus is er evenmin sprake van een gezamenlijke brede analyse met gemeenten. 
Daardoor is er geen inzichtelijk producten-/dienstenportfolio uitgewerkt. Dat betreuren wij. 

Samengevat: 
• Wij stemmen niet in met de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis. De onderbouwing is 

onvoldoende en er bestaat een discrepantie tussen de realisatie 2017 en de te verwachten 
groei in 2018 op basis van de aanscherping van de meldcode. We verwachten uiterlijk 1 
september 2018 een nadere onderbouwing. 

• Wel kennen we toe de compensatie die gemeenten van het Rijk ontvangen in verband met 
de aanscherping van de meldcode. Het gaat dan om een bedrag van maximaal C 480.000 
voor de regio Gelderland-Zuid. 
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Zienswijze concept Programmabegroting 2019 
Als basis voor de begroting 2019 t.a.v. Veilig Thuis hanteert u de voorgestelde begrotings-
wijziging 2018 en de notitie van Q-consult. In het kopje 'Zienswijze begrotingswijziging 2018 
Veilig Thuis' zetten wij reeds uiteen dat wij vraagtekens plaatsen bij de (onderbouwing van de) 
ingeschatte groei voor 2018. Wij verwijzen nogmaals naar onze wens om inzicht te krijgen in de 
producten van Veilig Thuis op basis waarvan door prognoses een koppeling met het financiële ka-
der gemaakt wordt. 

Voor 2019 stelt u voor op basis van de geschetste scenario's in te zetten op het zogenaamde 
midden-scenario. Het midden-scenario leidt tot op termijn een gemiddelde stijging van 25-30% 
op de begroting. Q-consult stelt echter dat een stijging in 2019 van 10% reëler lijkt. Gezien de 
hoogte van de extra in te zetten middelen krijgen wij de indruk dat u direct inzet op een stijging 
van 25-30% in 2019 en geen beginnende stijging van 10% zoals geadviseerd door Q-consult. De 
middelen die de gemeente vanuit het Rijk krijgt zijn ook gebaseerd op een ingroeinnodel. Wij ne-
men de parameters die het Rijk hanteert als uitgangspunt, omdat de bekostiging die wij daar als 
gemeente voor ontvangen op is gebaseerd. Wat ons betreft is de toe te kennen bijdrage daarom 
gelijk aan wat wij extra ontvangen in de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang. 

Ook vragen wij hierbij expliciet aan de GGD om duidelijk te maken wat de discrepantie is tussen 
de berekeningen van het Rijk (die bij de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang ook uitgaat 
van midden-scenario) en de begroting 2019 van GGD/Veilig Thuis. Gaat het (alleen) om aantallen 
meldingen/adviezen of speelt ook de genoemde overhead een belangrijke rol? 

In de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis en de concept Programmabegroting 2019 is een post 
'flexpool' opgenomen. Dit bedrag komt echter bovenop het advies in formatie van Q-consult en 
een expliciete onderbouwing hiervoor ontbreekt. 

Tot slot hanteert de GGD Gelderland Zuid ten onrechte een indexeringspercentage van 2,44% 
voor het jaar 2019. Terwijl de Adviesfunctie conform de BRN richtlijn een index van 2% adviseert, 
aangevuld door een incidentele correctie van 0,36%. Hiermee wordt afgeweken van de gelijke 
behandeling van Gemeenschappelijke Regelingen binnen de regio Rijk van Nijmegen. 

Samengevat: 
• Wij stemmen niet in met de voorliggende concept programmabegroting 2019. Wij ontvan-

gen graag uiterlijk 1 september 2018 een reactie op de geplaatste kanttekeningen en 
een nadere financiële onderbouwing. 

• Wel kennen we toe de compensatie die gemeenten van het Rijk ontvangen in verband met 
de aanscherping van de nneldcode. Het gaat dan om een bedrag van C 838.942 voor de 
regio Gelderland-Zuid. 

De GGD Gelderland Zuid is een belangrijke partner voor ons in het sociaal domein. Tegelijkertijd 
moeten wij, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en druk op de gemeentelijke begroting, 
kritisch zijn en vragen wij dat ook van onze samenwerkingspartners. 

Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met de betrokken beleidsadviseur. 

Met vriendelijke groet, 
gemeenteraad van Wijchen, 

drs A.B!  
griffier 
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