Geachte mevrouw Vlieg-Kempe,
Met belangstelling hebben we de GGD kaderbrief gelezen, waarin u uw
beleidsvoornemens voor het jaar 2019 verwoordt. Met deze brief reageren we op deze
beleidsvoornemens.
Allereerst zien we een aantal positieve ontwikkelingen:
-

Naast de vierjaarlijkse gezondheidsonderzoeken voor jeugd, volwassenen en
ouderen, stelt GGD Drenthe nu ook actuele informatie op wijk- en dorpsniveau
beschikbaar. Dit vinden we een belangrijke vooruitgang die van belang is voor
onze lokale beleidsontwikkeling. We gaan er vanuit dat de
gezondheidsonderzoeken wel vierjaarlijks beschikbaar zijn.

-

De overheadpercentages zijn in de afgelopen periode flink gedaald.

-

Op diverse thema’s zien we interne afstemming tussen elkaar rakende onderdelen
die GGD uitvoert. Belangrijk blijft dat GGD Drenthe met haar activiteiten aansluit
bij de gemeentelijke zorgstructuren. Immers, activiteiten die zijn ingebed in de
lokale zorgstructuur zijn veel effectiever.

Op pagina 7 van de kaderbrief laat de tabel een verhoging van de gemeentelijke bijdrage
zien van € 1,2 miljoen Drentsbreed, oplopend naar € 2,5 miljoen in 2021. Hierin is niet
alleen de loon- en prijscompensatie van 2019 meegenomen, het bedrag veronderstelt
ook een begrotingswijziging 2018 op dit onderdeel. De kaderbrief 2018 gaf aan dat voor
2018 de loon- en prijsindexering in de eigen begroting zou worden opgevangen.
Gezien de nauwelijks ontkoombare financiële ontwikkelingen, zoals nieuwe wettelijke
taken in de bedrijfsvoering en de aanscherping van de meldcode VTD, die bovenop de
extra structurele kosten uit 2018 (herverdeling financiering JGZ en de onvoorziene
inspecties kinderopvang) komen, achten we het niet reëel beide jaren de loon- en
prijsindexen te compenseren. Compensatie voor 2018 en 2019 is voor ons afhankelijk
van de jaarresultaten 2017 en 2018.
Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Esther Knapen.
Wilt u bij correspondentie altijd het kenmerk van deze brief vermelden?
Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders
de gemeentesecretaris

de burgemeester,
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Karel Loohuis

