
Aan:
Het dagelijks bestuur van de GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501 BC, Nijmegen

Zaltbommel, 17 juni 2021

Geachte bestuur,

Op 31 maart jl. hebben wij uw brief inzake de concept begrotingswijziging Veilig 
Thuis 2021 ontvangen. Op grond van de gemeenschappelijke regeling van de GGD Gelderland-
Zuid  hebben  de  gemeenteraden  van  de  deelnemende  gemeenten  de  bevoegdheid  een 
zienswijze over de begrotingswijziging in te dienen.

Uw  brief  is  op  17  juni  2021  door  onze  gemeenteraad  behandeld.  Hieronder  geven  wij  
puntsgewijs de zienswijze van onze gemeenteraad op uw concept begrotingswijziging weer.

Inhoudelijke reactie
Vorig jaar was de gemeenteraad van Zaltbommel zeer kritisch op de door u gepresenteerde 
begroting voor 2021. Met name de onderbouwing, op basis van het tijdschrijfonderzoek, vonden 
wij nog niet solide. 
De  gemeenteraad  is  dan  ook  blij  dat  de  huidige  onderbouwing  beter  getoetst  is  aan  o.a. 
tijdschrijfonderzoeken bij andere VT organisaties. Hiermee ontstaat een evenwichtiger beeld en 
kunnen wij concluderen dat uw organisatie met de voorliggende begrotingswijziging binnen de 
marges valt. 

Aantallen per melding/dienst
Hoewel wij dit jaar kunnen instemmen met het kader (normuren en kostprijs) zijn er nog wel wat 
kanttekeningen te maken bij de aantallen per melding/dienst. Bij narekening van de aantallen is 
gebleken dat op een aantal onderdelen de aantallen niet geheel juist zijn gepresenteerd. De 
consequenties hiervan zijn beperkt en aanvaardbaar. 
De afgelopen jaren hebben wij steeds het belang benadrukt van het werken met een reële en  
transparante begroting voor Veilig Thuis. Hier wensen wij als gemeente immers op te kunnen 
sturen. Daarom verzoekt de gemeenteraad van Zaltbommel Veilig Thuis om bij een volgende 
begroting haar dienstenpakket inzichtelijk te maken aan de hand van het landelijke schematisch 
gepresenteerde werkproces van Veilig Thuis (pag. 47 van de conceptbegroting).
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Wij  denken dat  bovenstaande werkwijze  kan  helpen om fouten  te  voorkomen en daarnaast 
maakt u het voor ons gemakkelijker om uw rekenwijze te volgen, hetgeen de samenwerking en 
het vertrouwen ten goede komt. 

Conclusie
Wij kunnen instemmen met de voorgestelde begrotingswijziging Veilig Thuis voor 2021. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Met vriendelijke groet,
het college van Zaltbommel,

W. (Wouter) Abee
secretaris

P.C. (Pieter) van Maaren
burgemeester 


