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Brief bij concept zienswijze Gemeente Beuningen - Jaarrekening 2018 en Begroting
2020

Geachte mevrouw Pieters,
U heeft onze raad begin april 2019 de conceptbegroting 2020 en conceptjaarrekening 2018 van de
GGD Gelderland Zuid toegezonden. Tevens heeft u op 25 april jl. aanvullend de nadere informatie
over de conceptbegroting 2020 toegezonden, zodat zij deze hun zienswijze kunnen betrekken.
Allereerst danken wij u voor toezending van deze stukken. Gelijktijdig moeten wij ook constateren
dat het voor onze raad niet haalbaar is om binnen de wettelijke termijn van 8 weken een zienswijze
af te geven. Dit vanwege de planning en agendering voor onze raad. Wij hebben vernomen dat dit
door meerdere griffies van gemeenten geagendeerd als gespreksonderwerp.
Dat maakt dat de concept zienswijze eerst op 13 juni 2019 wordt besproken in onze commissie Sa
menleving en op 25 juni 2019 wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
Om toch alvast een indruk te geven van de zienswijze van de gemeente Beuningen, sturen wij u
hierbij wel ter informatie alvast een concept zienswijze, onder voorbehoud van vaststelling door
onze raad op 25 juni a.s.
De definitieve zienswijze zal worden nagezonden, wanneer de besluitvorming door de raad dit toe
laat. Op zijn vroegst zal dit zijn op 14 juni 2019 (na de commissievergadering) of op 26 juni 2019
(na de vaststelling door onze raad).
Wij vertrouwen erop dat de informatie in bijgaande concept zienswijze voor u als leidraad kan die
nen bij het opstellen van de begrotingswijziging 2019 en begroting 2020.
Heeft u hierover nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Marloes Willems via telefoonnum
mer 14 024. E-mailen kan ook: m.willems@beuningen.nl.
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Concept zienswijze Gemeente Beuningen - Jaarrekening 2018 Begroting 2020

Geachte mevrouw Pieters,
U heeft de concept begroting 2020 en de jaarrekening over 2018 ter zienswijze aan de gemeenten
voorgelegd. Deze stukken worden behandeld in de Commissie Samenleving van 13 juni 2019. In
deze brief treft u onder voorbehoud van formele vaststelling door de gemeenteraad op 25 juni 2019
de concept zienswijzen van de gemeente Beuningen aan.
Zienswijze concept jaarverslag en concept jaarrekening 2018
De gemeente Beuningen stemt in met de conceptjaarrekening 2018 en het bijbehorende winstbestemmingsvoorstel met uitzondering van de aanvulling van het weerstandsvermogen voor het be
drag van E 40.000,00. Dit bedrag vloeit namelijk voort uit de niet begrote kosten voor de bedrijfs
voering, die conform afspraak worden gedekt uit de betreffende weerstandsreserve.
De overige C 232.000,00 die zijn geput uit het weerstandsvermogen, zijn de extra kosten die ge
maakt zijn voor Veilig Thuis. Wij adviseren om het weerstandsreserve met dit bedrag aan te vullen
uit de bestemmingsreserve Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang zoals eerder voorgesteld
door Centrumgemeente Nijmegen.
Daarbij zij opgemerkt dat in toekomstige situaties wordt verzocht om de tekorten op programmati
sche onderdelen bij voorkeur door middel van een begrotingswijziging aan te vragen. Dat geeft ons
de gelegenheid eerst een zorgvuldige afweging te maken en onze begroting daar tijdig op aan te
passen.
Zienswijze begroting 2020
Het dagelijks bestuur heeft in haar vergadering van 14 maart jl. besloten de begroting van de GGD
Gelderland Zuid 2020 in concept vast te stellen. Deze conceptbegroting 2020 is naar de deelnemen
de gemeenten doorgeleid voor het indienen van een zienswijze.
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Voor wat betreft de volgende onderdelen stemmen wij in met de conceptbegroting GGD 2020:
Extra huisvestingslasten, deze kosten passen binnen de besluitvorming over de maximaal
toegestane uitzetting bij scenario 2.
« NB. In de begroting 2020 is een bedrag van C 328.000,00 opgenomen, behorend bij sce
nario 3. Dit bedrag dient, omdat eerder door het AB gekozen is voor scenario 2, te
worden bijgesteld naar een bedrag van ê 234.027,00
Daling forensische geneeskunde, vanwege de minder sterkte stijging dan voorzien.
Indexering van 2,940Zo, een en ander is conform de Begrotingsrichtlijn Regio Nijmegen.
Extra kosten Rijksvaccinatieprogramma, de verhoogde vaccinatiegraad brengt automatisch
hogere uitvoeringskosten met zich mee.
Bij de volgende onderdelen van de conceptbegroting hebben wij opmerkingen:
Netwerk Gezondheidsmakelaars
Het netwerk van gezondheidsmakelaars is voor ons van groot belang voor het verbinden en
aanjagen van lokale initiatieven. Wij vragen ons echter af of inbedding van de functie gezondheidsmakelaar in het uniforme deel passend is. Financiering van deze functie behoort
naar onze mening thuis in het maatwerkdeel, waar iedere gemeente eigen keuzes in kan
maken. De functie van gezondheidsmakelaar is in de afgelopen járen in onze beleving prima
tot stand gekomen op basis van de bestaande financiering. Daar komt bij dat u in de finan
ciering personele kosten krijgt vergoed. Wij zien dan ook niet de noodzaak om deze functie
uniform additioneel als gemeenten te financieren. Dat u voor aanvullende taken gebruik
maakt van bestaande subsidieregelingen vinden wij een goede zaak.
Toezicht handhaving Kinderopvang
Op 18 december 2018 heeft u afspraken gemaakt met gemeenten over de begroting Toe
zicht Kinderopvang 2019. Daarbij bent u op weloverwogen gronden uitgekomen op een ta
rief van C 94,00 per uur. Het enkele feit dat wij als gemeenten vanuit het Rijk gecompen
seerd worden voor het Toezicht wil niet zeggen dat wij deze verhoging een-op-een door
sluizen naar uw organisatie. Daar komt bij dat wij u in de afgelopen járen gecompenseerd
hebben voor uw personele lasten conform de daarvoor afgesproken index.
Veilig Thuis
Er zijn veel onzekerheden met betrekking tot de begroting 2020 van Veilig Thuis. Deze hangen voor
een deel samen met de onbekende omvang van de groei van de kosten voor Veilig Thuis. Voor de
prognose 2020 is uitgegaan van de realisatie van het laatste halfjaar 2018. Vanwege de onduidelijk
heid over de gevolgen van de aanscherping van de wet Meldcode en de daarbij behorende protocol
len is dit zeker een onderschatting van de werkelijke kosten.

Het kostprijsonderzoek van Q Consult dat medio juni 2019 wordt opgeleverd geeft een onderbouwd
beeld van de eventuele meerkosten voor het jaar 2019 en de begroting 2020. Voor het aanpassen
van onze begroting 2020 geldt de datum van 1 juni 2019 als sluitingsdatum. Het onderzoek van Q
Consult wordt naar verwachting medio juni 2019 opgeleverd. Wij adviseren u dan ook om eventuele
meerkosten op te nemen in uw risicoparagraaf of daar vooralsnog een voorziening voor te treffen.
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Brief van 25 april 2019
We hebben kennisgenomen van uw uitgebreide brief waarin u toelicht hoe u bent gekomen tot de
uitzetting van de begroting voor het jaar 2020. Vooralsnog vormt dit aanvullende document voor de
gemeente Leuningen geen aanleiding om de hierboven omschreven zienswijze bij te stellen.

Vragen?
Heeft u hierover nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Marloes Willems via telefoonnum
mer 14 024. E-mailen kan ook: m.willems@beuningen.nl.
Met vriendelijke groet,
de raad

Amresh Dewkalie
raadsgriffíer

Daphne Bergman
voorzitter

