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Samenvatting
De GGD Gelderland-Zuid heeft een kaderbrief verstuurd aan de gemeenten met daarin de ontwikkelingen,
beleidsmatige uitgangspunten en de verwachte financiële consequenties voor de begroting 2023. De
gemeenteraad kan met een zienswijze aangeven of de raad zich kan vinden in de Kaderbrief en of hij de GGD nog
(aanvullende) zaken willen meegeven voor het opstellen van de begroting.

Besluit om
1. De bijgaande zienswijze op de Kaderbrief 2023 van de GGD Gelderland-Zuid vast te stellen.
2. De vastgestelde zienswijze te versturen aan de GGD Gelderland-Zuid.

Inleiding
Elk jaar stelt de GGD in het najaar een kaderbrief op waarin de belangrijkste thema’s (inhoudelijk en
financieel) worden benoemd die terug zullen komen in de begroting die in het voorjaar daarna wordt
opgesteld. De deelnemende gemeenten kunnen met een zienswijze reageren op de voorgestelde thema’s en
kaders.
Beoogd effect
De bedoeling is dat de GGD middels de zienswijzen van de deelnemende gemeenten een richting mee krijgt
voor het opstellen van de begroting.
Argumenten
1. De zienswijze sluit aan op eerdere zienswijzen en overige ontwikkelingen ten aanzien van de GGD.
In juni 2021 heeft de raad de zienswijze op de jaarstukken 2020 en begroting 2022 van GGD Gelderland
Zuid vastgesteld. Deze was kritisch omdat de GGD in de begroting 2022 bedragen voor investeringen had
opgenomen, hoewel de onderwerpen inhoudelijk nog niet waren uitgewerkt en afgestemd met de
behoeften van de gemeenten. Het gaat daarbij met name om het data- en informatiegestuurd werken en
de ondersteuning van de GGD met betrekking tot de Omgevingswet.
Ook voor de kaderbrief geldt dat de gemeenten in Gelderland Zuid niet afwijzend staan tegenover een rol
van de GGD bij deze onderwerpen maar de gemeente Beuningen vindt het nog te voorbarig om in de
begroting 2023 structurele financiering op te nemen. De GGD heeft evenwel sinds de vorige zienswijze
stappen ondernomen om beide onderwerpen af te stemmen op de behoeften van de gemeenten.
Daarom zijn in de zienswijzebrief van de gemeente Beuningen over beide onderwerpen de volgende
opmerkingen opgenomen:

Data- en informatiegestuurd werken
In onze zienswijze op de begroting 2022 hebben wij aangegeven dat de informatiebehoeften eerst in kaart
moeten worden gebracht, voordat er structurele middelen worden gereserveerd. Onze opmerkingen in
die zienswijze zijn gelden ook voor de zienswijze op de Kaderbrief 2023. We willen graag weten wat we
met het data- en informatiegestuurd werken krijgen.
Inmiddels is er een werkgroep geformeerd die zich bezighoudt met de informatiebehoeften en de vraag
van de gemeenten naar data. Wij vragen u de aanbevelingen van de werkgroep af te wachten.
Het AB van de GGD op 1 juli 2021 besloten tot een incidentele uitzetting van € 175.275 voor het data- en
informatiegestuurd werken in 2022. Wij vinden een structurele verhoging van de begroting voor data- en
informatiegestuurd werken voorbarig.
Invoering Omgevingswet
De projectleiders Omgevingswet in onze regio onderzoeken momenteel op meer gedetailleerd niveau
wanneer welke adviezen van de GGD en andere partners gevraagd zullen worden per kerninstrument.
Daarnaast heeft u onlangs een vragenlijst gestuurd om de behoeften van de gemeenten aan advisering en
ondersteuning door de GGD bij de invoering van de Omgevingswet te inventariseren. Op basis van deze
inventarisatie wilt u met een voorstel komen dat wordt opgenomen in de GGD-begroting.
Wij vinden dat de GGD eerst met een voorstel moet komen dat is afgestemd met de projectleiders
Omgevingswet, voordat een uniforme financiering opgenomen kan worden in de begroting.
2. Met het indienen van een zienswijze op de Kaderbrief 2023 kan de gemeenteraad zijn kaderstellende rol
vervullen.
De gemeenteraad kan op deze wijze reeds voorafgaand aan het opstellen van de begroting door de GGD
een uitspraak doen over de beleidsmatige en financiële uitgangspunten.

3. De zienswijze op Kaderbrief 2023 is ambtelijk afgestemd met de regiogemeenten.
Op deze manier wordt op voorhand en voor zover mogelijk een zo breed mogelijk gedragen zienswijze
gecreëerd.
Kanttekeningen
Geen.
Financiën
Deze zienswijze en de Kaderbrief bevatten de uitgangspunten voor de begroting en nog geen financiële
besluiten.
Tijdspad
De GGD Gelderland-Zuid heeft verzocht om voor 15 januari 2022 een zienswijze op de kaderbrief te
ontvangen. Na besluitvorming door de gemeenteraad, zal de zienswijze zo spoedig mogelijk aan de GGD
worden verstuurd.
Duurzaamheid
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.
Evaluatie
n.v.t.
Bijlagen
1. Kaderbrief 2023 d.d. 14 oktober 2021 van de GGD Gelderland-Zuid. IN21.05470
2. Concept-zienswijze op de Kaderbrief 2023 van de GGD Gelderland-Zuid. at21002830
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Burgemeester en wethouders,
Dyanne Kocken
secretaris

Daphne Bergman
burgemeester

Besluit d.d.
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