
1414111W w • 

Gemeenteraad gemeente Berkelland 

104. 
gemeente Berkelland 

C: M. Lando 

T: 0545-250 250 

E: info@gemeenteberkelland.n1 

Bezoekadres: Marktstraat 1, Borculo 

Zaaknummer : 1044 
Onderwerp : Beantwoording vragen uitgangspuntennota 2021 GGD NOG 
Bijlage(n) 
Verzonden 13 FEB 2020 

Geachte eden van de raad, 

De fractie van de VVD heeft ons vragen gesteld met betrekking tot de uitgangspuntennota 2021 van 
de GGD NOG. De heer Boxem heeft ons verzocht in te gaan op de toename van de middelen aan 
de GGD NOG, de wijze van indexering en het gezondheidsbeleid van de gemeente Berkelland in 
relatie tot de beleidsvoornemens van de GGD NOG. In deze raadsbrief gaan wij in op de gestelde 
vragen. De uitgangspuntennota 2021 bespreekt u in uw vergadering van 18 februari 2020. 

Toename van de middelen 
De toename van de middelen zit ten eerste in de indexering volgens de systematiek die de 
gemeenten in het Algemeen Bestuur van de GGD NOG in november 2015 hebben afgesproken. 
Veel gemeenten hebben bedenkingen geuit tegen deze wijze van indexering. Dit heeft ertoe geleid 
dat het Algemeen Bestuur op 21 november 2019 de wijze van indexering heeft herzien. Voor de 
begroting 2021 worden de vernieuwde indexeringsafspraken voor het eerst toegepast. 

Daarnaast heeft de verhoging vooral te maken met nieuw beleid dat in de begroting 2019 is 
opgenomen. Dit nieuw beleid betreft de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma; de bestuurlijke 
en financiele verantwoordelijkheid ging van Rijk naar gemeenten. De gemeenten kregen hiervoor 
geld in het gemeentefonds. Daarnaast betrof het de bekostiging van de publieke gezondheid voor 
statushouders. In totaal gaat het om een verhoging van €485.000,- voor het hele gebied van de 
GGD NOG. 
Het nieuwe beleid inclusief de financiele consequenties kan als volgt worden weergegeven: 

- E-MOVO in het praktijkonderwijs en mbo € 19.000,-

 

- Rijksvaccinatieprogramma €214.000,-

 

- Publieke gezondheidszorg statushouder JGZ-deel €193.000,-

 

- Publieke gezondheidszorg statushouder AGZ-deel € 53.000,-

 

In de programmabegroting 2020 van de GGD NOG — deze begroting heeft u besproken in uw 
vergadering van 14 mei 2019 — is de indexering voorgesteld op 5,23%. Het Algemeen Bestuur heeft 
de begroting vastgesteld op 4 juli 2019. 

In de begroting van de gemeente Berkelland 2020 is voor de bijdrage aan de GGD NOG gerekend 
met een bedrag ter hoogte van €692.019,-. Voor de begroting 2021 vraagt de GGD een bijdrage van 
€708.751,-, wat neerkomt op een stijging van €16.732. Wij houden hiermee rekening in de 
perspectiefnota 2021. 
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de burg meester, 

Oostrum 

Voor de begroting 2021 vraagt de GGD een bijdrage van € 708.751,-, wat neerkomt op een stijging 
van € 16.732. Wij houden hiermee rekening in de perspectiefnota 2021. 

Indexeringsystematiek vanaf 2021 
Voor de begroting 2020 zijn de indexeringsafspraken ongewijzigd gebleven. Het Algemeen Bestuur 
heeft bij haar besluitvorming op dit punt expliciet de opdracht gegeven am in overleg met de 
gemeenten alternatieven voor de indexeringssystematiek te bedenken. Dit overleg heeft in 2019 
plaatsgevonden met de gemeenten, inclusief de Achterhoekse gemeenten. Het resultaat van dit 
overleg is dat de nieuwe systematiek met ingang van de begroting 2021 wordt toegepast. 

Gezondheidsbeleid 
De uitgangspuntennota 2021 en later oak de begroting 2021 zijn uitwerkingen van de 
Bestuursagenda 2019 — 2023 van de GGD NOG. In deze bestuursagenda heeft het Algemeen 
Bestuur de koers voor deze bestuursperiode in grate lijnen uitgezet. Deze beleidsdocumenten 
komen in samenspraak met de gemeenten tot stand. In de Bestuursagenda geeft de GGD aan dat 
zij aansluit bij het gezondheidsbeleid en de preventieagenda van de gemeenten. 

De GGD voert zijn taken uit in afstemming met de gemeenten. Dat geldt onder andere voor 
gezondheidsbeleid, gezondheidsbevordering, uitvoering jeugdgezondheidszorg, advisering over 
gezonde leefomgeving en toezicht kinderopvang. Verder ondersteunt de GGD de gemeenten en het 
gemeentelijk beleid met informatie en kennis over de publieke gezondheid. De GGD draagt actief bij 
aan de regionale gezondheidszorg. 

Burgemeest en wethouders van BerkeIland,--------------
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