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Geachte Raadsgriffier, 

Hierbij bieden wij u de volgende documenten van de GGD Zuid Limburg aan: meerjaren-

perspectief 2020 – 2023, de begroting 2020, de 2e begrotingswijziging 2019 en het 

jaardocument 2018.  

U heeft de mogelijkheid een zienswijze kenbaar te maken t.a.v. het meerjarenperspec-

tief, de begroting 2020 en de 2e begrotingswijziging 2019. Het jaardocument ontvangt u 

ter informatie. Hieronder volgt een korte toelichting op elk van de documenten 

Meerjarenperspectief 2020 - 2023 

De GGD werkt met een beleidscyclus van 4 jaar. Eind dit jaar loopt de huidige cyclus af. 

Derhalve heeft de GGD afgelopen maanden in een interactief proces gewerkt aan een 

nieuw meerjarenperspectief voor de periode 2020 – 2023. Het bijgevoegde document  

biedt een overzicht van bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken die samen de regio-

nale agenda vormen voor de komende jaren. Er zijn vooral thema’s opgenomen die in de 

loop van de nieuwe beleidsperiode nader bediscussieerd zullen worden en op dit moment 

nog geen financiële consequenties kennen. Uitzondering zijn de beschermende taken. 

Het document bevat een concrete vraag voor een herijking van het budget voor de 

zogenoemde beschermende taken.   

Bijlage 8
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Begroting 2020 

2020 is het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2020 – 2023. De inhoudelijke en 

financiële kaders voor deze periode worden in de loop van dit jaar nader bepaald.  

Gemeenten zijn aan de slag met de herijking van het regionaal gezondheidsbeleid en aan 

de hand van het meerjarenperspectief doet de GGD een voorstel voor de agenda voor de 

komende jaren. De formele begrotingscyclus, waarbij een begroting voor 1 april van het 

voorafgaande jaar aan de gemeenten moet worden aangeboden, loopt niet in de pas met 

deze ontwikkelingen. Om toch te kunnen voldoen aan deze begrotingsverplichting, is een 

pro forma begroting opgesteld. Een begroting die uitgaat van continuering van de huidige 

dienstverlening, maar waarin geen nieuw beleid is meegenomen. Toch verdient de 

begroting 2020 uw aandacht 

 

Eén Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  

Bij het opstellen van deze begroting zijn de voorbereidingen voor één JGZ in volle gang. 

In deze begroting vindt u de pro forma begroting voor de dienstverlening die op dit 

moment deel uit maakt van het takenpakket van de GGD. Een begroting voor één JGZ 

kan nu nog niet aangeboden worden. Een begroting voor één JGZ wordt in de tweede 

helft van 2019 verwacht.  

 

Veilig Thuis: landelijke wijzigingen en een realistische begroting 

Al een aantal opeenvolgende jaren blijkt dat de begroting van Veilig Thuis slechts beperkt 

aansluit bij de realiteit. Het beroep dat op Veilig Thuis gedaan wordt, is in werkelijkheid 

structureel hoger dan begroot en in de gebruikte parameters is tot nu toe onvoldoende 

rekening gehouden met de vernieuwde kwaliteitseisen die landelijk voor Veilig Thuis 

gelden. Een onwenselijke situatie voor gemeenten; zij krijgen hierdoor onnodig vaak te 

maken met nacalculaties. Maar ook onwenselijk voor Veilig Thuis die hierdoor werkt met 

een onrealistische uitgangssituatie en vaker dan nodig achteraf moet bijsturen in de 

bedrijfsvoering.  

 

Op verzoek van de Bestuurlijke Adviescommissie Veilig Thuis (BAC VT) en de Financiële 

Commissie is de begroting 2020 voor Veilig Thuis zoveel mogelijk gebaseerd op realisti-

sche aantallen en paramaters. Gemeenten en Veilig Thuis hebben samen aan deze 

begroting gewerkt. Bureau Q-Consult heeft hierbij geadviseerd. De nu voorliggende 

begroting is gebaseerd op de daadwerkelijke instroom van 2018, waarbij geanticipeerd is 

op toename van de instroom als gevolg van de aanscherping van de meldcode en de 

wijzigingen in het handelingsprotocol.  

 

Landelijke noodkreet financiering Veilig Thuis 

De financiering van Veilig Thuis (en in breder perspectief geweld in afhankelijkheids-

relaties) is een probleem dat niet alleen in Zuid-Limburg maar landelijk gevoeld wordt. 

De burgemeesters en wethouders van de BAC VT  hebben geconstateerd dat door het 

Rijk steeds nieuwe c.q. veranderende eisen en taken bij de gemeenten / Veilig Thuis 

gelegd worden; dit met onvoldoende financiering. Het BAC VT is voornemens de 

noodklok te luiden richting Ministerie. Een voorstel hiervoor is in voorbereiding en zal op 

korte termijn via het college ter beschikking worden gesteld. Aan de gemeenteraden zal 

worden gevraagd om dit voorstel te steunen.
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2e begrotingswijziging 2019  

De grote verschillen die ontstaan als gevolg van het opstellen van een realistische 

begroting voor Veilig Thuis is aanleiding voor een 2e begrotingswijziging 2019. De 

aanscherping van de meldcode en de wijzigingen in het handelingsprotocol zijn sinds 1 

januari jl. van kracht.  

 

Jaardocument 2018 

Om u in de gelegenheid te stellen een onderbouwde zienswijze te geven, ontvangt u 

bijgevoegd ook het jaarverslag 2018 (inclusief verslag van bevindingen en controle-

verklaring). Dit verslag biedt inzicht in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen 

van afgelopen jaar.  

 

Conform hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de 

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg is een zienswijze op het jaardocument 

niet aan de orde. Het jaardocument is door de accountant voorzien van een goedkeu-

rende controleverklaring en heeft de instemming van het Dagelijks Bestuur. Vaststelling 

door het Algemeen Bestuur is voorzien op 8 april aanstaande.  

 

Begroting en jaardocument GHOR 

De GHOR, een onderdeel van de GGD Zuid Limburg, valt onder het Algemeen Bestuur 

van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het jaardocument van de GHOR is onderdeel van 

het jaardocument van de GGD. Uw zienswijze op de GHOR-begroting kunt u voor 1 juni 

bekendmaken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio.  

 

Zienswijze en vaststelling  

Vaststelling van de begroting 2020, alsook de 2e begrotingswijziging 2019 en het 

meerjarenperspectief  is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de 

GGD Zuid Limburg. Alvorens de documenten ter besluitvorming wordt voorgelegd, heeft 

u de mogelijkheid om vóór 28 juni a.s. een zienswijze kenbaar te maken aan het 

Dagelijks Bestuur. Wij nodigen u daartoe van harte uit.  

 

Uw reactie  

U kunt uw zienswijze op het meerjarenperspectief, de begroting 2020 en de 2e begro-

tingswijziging 2019 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur. Wij zien uw reactie graag 

uiterlijk 28 juni tegemoet.   

 

U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar: 

GGD Zuid Limburg,  

T.a.v. Petra Lamberts, bestuurs- en directiesecretaris 

Postbus 33 

6400 AA Heerlen 

 

Een reactie per mail kan gestuurd worden aan petra.lamberts@ggdzl.nl  

 

mailto:petra.lamberts@ggdzl.nl
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Het Dagelijks Bestuur zal het meerjarenperspectief, de begroting 2020, de 2e begrotings-

wijziging samen met de ontvangen zienswijzen aanbieden aan het Algemeen Bestuur van 

3 juli aanstaande.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

 

 

M.A.H. Clermonts – Aretz     F.C.W. Klaassen 

Bestuursvoorzitter GGD Zuid Limburg   Ambtelijk secretaris

 

 

 

 

 


