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Op 31 maart jl. hebben wij uw brief inzake de concept jaarrekening 2020 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 kaderbrief 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 jaarrekening weer. 

 

Om te beginnen willen het college en de gemeenteraad van Zaltbommel hun dank overbrengen 

aan alle medewerkers van de GGD, die het afgelopen jaar zo hard hebben gewerkt in de 

bestrijding van het Coronavirus. Uw inzet was en is bijzonder groot en onmisbaar, hiervoor dank.  

 

Inhoudelijke reactie 

Corona 

Het is goed om te lezen dat de extra lasten als gevolg van de coronacrisis conform de 

vastgestelde uitgangspunten volledig bij het ministerie van VWS ingediend konden worden.  

Verder constateert de gemeenteraad na het lezen van uw jaarverslag dat de GGD, ondanks de 

uitdagingen als gevolg van de coronacrisis, haar best heeft gedaan om de reguliere taken zo 

goed als mogelijk vorm te geven. Voor Zaltbommel is daarmee het gevolg van de coronacrisis op 

de reguliere dienstverlening van de GGD beperkt gebleven.  

 

Resultaat 

U schrijft dat de GGD Gelderland-Zuid het jaar 2020 afsluit met een positief resultaat van  

€ 760.000. U stelt daarbij voor om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene 

reserve, om zo een gunstiger streefwaarde van de algemene reserve ten opzichte van de risico’s 

van de GGD te bewerkstelligen.  

 

De gemeenteraad van Zaltbommel is zeer te spreken over het positieve resultaat. Uw voorstel 

om het positieve resultaat op te nemen in de algemene reserve van de GGD staat echter op 

gespannen voet met het principe van de gemeente Zaltbommel om geen al te grote reserves te 

parkeren bij gemeenschappelijke regelingen. Uiteindelijk zijn het toch de gemeenten die de 
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financiële risico’s dragen. Bovendien is het risico voor de Bijzondere Zorg (zie concept begroting 

2022) geen risico voor Zaltbommel, daar wij deze dienst niet afnemen.  

 

Wij gaan wel akkoord met het toevoegen van het positieve resultaat aan de algemene reserve, 

omdat dit is gebaseerd op een rekenmethode waar in een eerder stadium goedkeuring voor is 

gegeven door het Algemeen Bestuur.  

De streefwaarde voor de algemene reserve is verhoogd n.a.v. de gestegen risico’s die o.a. 

samenhangen met de uitbreiding van personeel in de crisisorganisatie (risico op frictiekosten).  

Wanneer de coronacrisis meer onder controle komt en de crisisorganisatie van de GGD kan 

afschalen daalt dit risico en daarmee de berekening van de streefwaarde voor de algemene 

reserve. Wij gaan er vanuit dat de GGD t.z.t. dan ook een eventuele meerwaarde van de 

algemene reserve ten opzichte van de streefwaarde terug uitkeert aan de individuele 

gemeenten.   

 

Tot slot 

Afsluitend willen wij u nogmaals bedanken voor uw inzet het afgelopen jaar. Dit is niet 

onopgemerkt gebleven.  

 

 

 Met vriendelijke groet, 

het college van Zaltbommel, 

 

W. (Wouter) Abee 

secretaris 

P.C. (Pieter) van Maaren 

burgemeester  


