Zienswijzen
Ontwerp begroting 2019

Bijlage A: AB 095b dd. 28 juni 2018

Ontwerp begroting 2019
Zienswijze
Steun / geen zienswijze
(* =g.z.)

Herleidbaarheid naar 2018
- Afwijkingen met voorgaande
jaren inzichtelijk maken

Transformatie sociaal domein
- Aansluiting dienstverlening

Gemeenten

Reactie bestuur
Uw reactie ondersteunt de door het bestuur
ingezette lijn.

Amersfoort*
Baarn*
Bunschoten*
De Bilt
Houten
Gemeente cursief betekent dat het een concept
Leusden*
reactie is, vooruitlopend op de raadsvergadering of
Lopik
nog formeel te ontvangen collegebesluit
Montfoort
De Ronde Venen
IJsselstein
Nieuwegein
Oudewater
Rhenen*
Soest*
Stichtse Vecht*
Utrecht
Utrechtse Heuvelrug*
Veenendaal*
Vianen*
Wijk bij Duurstede*
Woerden
Woudenberg*
Zeist
Eemnes*
De Bilt
De Ronde Venen
Zeist

In de begroting 2020 zal hier specifieke aandacht
naar uitgaan. Dan zal bijvoorbeeld een toelichting
worden gegeven op majeure afwijkingen tussen de
lasten en baten van producten ten opzichte van het
voorgaande jaar.

IJsselstein

GGDrU is als partner in het sociaal domen blijvend

Ontwerp begroting 2019
Zienswijze
Gemeenten
Bestuursagenda
- Met installatie nieuwe
De Bilt
gemeenteraden en colleges
Zeist
komt er ook een nieuwe
bestuursagenda GGDrU, die
richting geeft voor de komende
jaren
Rijksvaccinatieprogramma
- In de begroting 2019 zijn de
kosten van het RVP
opgenomen. De officiële
bedragen zijn pas in de
decembercirculaire 2018
bekend.
Inwoner- en kindbijdrage
- Inwoner- en kindaantal in
begroting opnemen. Idem
loon- en prijsindexaties.

Reactie bestuur
Op 3 oktober 2018 vindt een bestuursconferentie plaats
waarin met het (nieuwe) algemeen bestuur van GGDrU
de Bestuursagenda 2018-2021 wordt bepaald.

Houten
Lopik

De kosten van het RVP en daarmee de gemeentelijke
bijdrage worden middels een begrotingswijziging
aangepast zodra de officiële bedragen bekend zijn.

Houten

De informatie zal in de komende begrotingen worden
opgenomen. In de toelichting bij de begroting 2019 is
deze informatie opgenomen.

Gezondheidsverschillen
- Meer toelichting op de aanpak Houten
om tot afname van
gezondheidsverschillen tussen
groepen inwoners te komen

In wezen is het werk van GGDrU gericht op het
verkleinen van gezondheidsverschillen. De
Bestuursagenda 2019-2023 zal verder ingaan op de
manier waarop GGDrU vanuit en naast het reguliere
takenpakket hierin regionaal en lokaal kan bijdragen.

Ontwerp begroting 2019
Zienswijze
Ombuigingsplan
- Dekking vinden kosten die
ontwikkelingen van het
ombuigingsplan en
digitalisering met zich
meebrengen / tegenvallers te
voorkomen (risicobeheersing)

Gemeenten

- (In principe) geen extra
bijdrage aan GGDrU

De Ronde Venen
IJsselstein
Montfoort
Oudewater
Woerden

- Tijdige communicatie over
eventuele financiële
consequenties (ook RVP en
implementatie DD JGZ)
- Digitaal Dossier JGZ ook
binnen de begroting en zo
voorspoedig als ICTinfrastructuur
- Tijdige informatie voorziening
over risico’s ombuigingsplan
en DD JGZ irt het weerstandsvermogen

Reactie bestuur

De Ronde Venen
IJsselstein
Oudewater
Woerden

Lopik
Utrecht

Oudewater
De Ronde Venen

Nieuwegein

Bestuur heeft vertrouwen in realisatie van
ombuigingsplan. Desalniettemin sluit het bestuur niet
uit dat alsnog een, al dan niet incidentele, bijdrage van
de gemeenten wordt gevraagd. Uiteraard spreekt het
voor zich dat hierover dan tijdig en transparant wordt
gecommuniceerd.

Ontwerp begroting 2019
Zienswijze
Gemeenten
Contactmomenten
- Daling aantal persoonlijke
De Ronde Venen
contact-momenten en toename
digitaal contact ouders en
professionals. Persoonlijk
contact van groot belang voor
signalering zorgbehoefte.

Toetreding Leerdam en Zederik
- Doorkijk op schaalvoordelen
De Ronde Venen
- Verzoek om in P&C cyclus
voldoende ruimte te bieden om
zienswijzen kaderbrief mee te
nemen in ontwerpbegroting
- tijdig inzicht in de financiële
effecten.
Prestatie-indicatoren
- Onderzoek met gemeente
welke prestatie-indicatoren
kunnen worden gebruikt om
effecten en kwaliteit GGDrUdiensten inzichtelijk te maken

De Ronde Venen

Reactie bestuur
Het bestuur herkent zich niet in dit beeld. GGDrU werkt
voortdurend aan de verbetering van de dienstverlening.
In het schooljaar 2018/2019 passen wij tijdelijk aan
voor ruimte voor ontwikkelingen als het nieuwe digitale
dossier. Voor schooljaar 19/20 en verder wordt het JGZ
aanbod zodanig vernieuwd dat de kernwaarden en de
ontwikkelingen worden vertaald in een actuele JGZ.
Hiervoor geldt uiteraard dat het Landelijk Professioneel
Kader (LPK) leidend is. Voorgenomen verbeteringen
worden uiteraard getoetst bij gemeenten, met uw
wethouder en ondersteunend ambtenaren, en daarna
vastgesteld door het algemeen bestuur.
De effecten van de toetreding van de gemeenten
Leerdam en Zederik waren ten tijde van het opstellen
van de (ontwerp) begroting 2019 nog niet bekend.
Eventuele effecten worden in het najaar van 2018
meegenomen in een begrotingswijziging 2019-1. De
gemeenten worden tijdig geïnformeerd indien dit tot
financiële effecten mocht leiden. Schaalvoordelen
worden heel klein tot nihil ingeschat.
Het bestuur wil graag met de AB leden van gedachte
wisselen welke prestatie-indicatoren bijdragen om de
effecten en de kwaliteit van de verschillende GGDrUdiensten inzichtelijker te maken.

Ontwerp begroting 2019
Zienswijze
Gemeenten
Belastbaarheid van medewerkers
- Aandacht voor welbevinden
Houten
van medewerkers, gezien de
grote veranderingen van de
afgelopen jaren (fusies,
nieuwe teamindeling, nieuwe
systemen)

Vertaling ambities naar
subdoelen
Utrecht
- Deze vertaling is soms weinig
concreet. In komende
bestuursperiode verder
operationaliseren.
- Verhouding tussen ambities en
subdoelen in relatie tot inzet
van mensen en middelen is
lastig te zien

Reactie bestuur
GGDrU waardeert de aandacht van de gemeente voor
het welbevinden van individuele medewerkers.
Het management van GGDrU heeft hier ook zeker
aandacht voor. Medewerkers worden actief betrokken
bij veranderingen en er is veel aandacht voor het
welbevinden van de medewerkers in de individuele
gesprekscyclus en de teamoverleggen. Vanuit de
organisatie worden medewerkers actief geïnformeerd
over ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven en
presentaties in de teamoverleggen. Daarnaast is er veel
ondersteuning bij het leren werken met nieuwe
systemen door middel van trainingen en persoonlijke
begeleiding.
Het bestuur heeft de wens om meer vanuit het
realiseren van maatschappelijke waarden/effecten te
begroten. Daarbij is nog een zoektocht om tot een
passende operationalisering hiervan te komen. Ook
andere organisaties zijn hier mee bezig. In de komende
periode wordt in afstemming met het bestuur verder
gewerkt aan verfijning van de informatievoorziening.

Ontwerp begroting 2019
Zienswijze
Privacy-waarborgen en
datalekken
- ICT-infrastructuur
onvoldoende toegerust om
datalekken te voorkomen,
GGDrU kwetsbaar. Geen
beschrijving van de concrete
genomen stappen.

Gemeenten

Reactie bestuur

Utrecht

GGDrU vervangt in 2018 de ICT-infrastructuur
waardoor technische mogelijkheden (o.a
Dataclassificatie, e.d.) voor verdere beperking van
datalekken beschikbaar zijn. GGDrU volgt de AVG
(onder meer implementatie verwerkingsregister per 1
augustus 2018 en per 1 juni aanstellen FG). Awareness
van medewerkers rondom datalekken is cruciaal omdat
85% van de datalekken veroorzaakt worden door
menselijke handelingen.

Oordeelsvorming begroting
- Begroting geeft te weinig
Utrecht
houvast voor oordeelsvorming.
Bijvoorbeeld onduidelijk welke
activiteiten ihkv VGV worden
uitgevoerd en wat de
doelrealisatie is.
SOA-zorg
- De reorganisatie van de soaUtrecht
zorg in Utrecht en de financiële
consequenties worden niet in
de begroting uitgewerkt.

GGDrU werkt aan een projectmatige ontwikkeling en
inrichting van het spreekuur VGV. Per januari 2018 is
dit spreekuur van start gegaan. De resultaten over de
eerste vier maanden zijn teruggekoppeld aan het
algemeen bestuur. Uiteraard zet GGDrU de ontwikkeling
van dit spreekuur in de gekozen opzet door.

De effecten van de reorganisatie van de SOA-zorg
wordt op dit moment uitgewerkt en middels een
begrotingswijziging voor 2019 aan het bestuur voor
besluitvorming aangeboden. Daarbij vormen de
beschikbare ASG gelden het kader.

Ontwerp begroting 2019
Zienswijze
Financiën
- De kosten stijgen met
gemiddeld 2% terwijl de
bijdrage per inwoner slechts
met 0,2% toeneemt.
Onduidelijk is of dit
veroorzaakt wordt door het
aanwenden van reserves

Gemeenten

Reactie bestuur

Utrecht

De begroting 2019 kent (net als in de begroting 2018)
een inwonerbijdrage maar ook een kindbijdrage. Het
genoemde percentage van 2% heeft betrekking op de
totale lasten (die onder meer gedekt worden door de
inwoner- en kindbijdrage). Bij de vergelijking tussen
stijging van lasten en baten moet bijvoorbeeld ook de
stijging van de kindbijdrage tov 2018 worden betrokken
(stijging van circa 11%, met name als gevolg van
verwerking van het RVP).

