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onderwerp Zienswijze op de jaarrekening 2020, begrotingswijziging 

2021 en begroting 2022
verzonden

Geacht bestuur, 

Op 31 maart ontvingen wij uw concept jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021, en 
begroting 2022. De gemeenteraad stelde op 17 juni zijn zienswijze vast.

Impact van corona pandemie
Net als vorig jaar ontvangt u onze zienswijze ten tijde van corona. Nog steeds vraagt 
deze pandemie veel van de GGD en daar hebben we grote waardering voor. Onze dank 
gaat uit naar alle GGD medewerkers die werken in de coronabestrijding én naar alle 
reguliere medewerkers die blijven werken aan de gezondheid van onze inwoners.

Zienswijze op de jaarrekening 2020
Wij stemmen in met de concept jaarrekening 2020.

Resultaatbestemming
We stemmen niét in met het toevoegen van het positief resultaat van € 760.000 aan de 
algemene reserve. Wij zijn al meerdere jaren van mening dat gemeenschappelijke 
regelingen geen grote algemene reserves hoeven te hebben. De risico’s worden namelijk 
afgedekt door de deelnemende gemeenten. Daarom vragen we u het positief resultaat 
terug te storten naar de gemeenten.

Zienswijze op de begrotingswijziging 2021
Wij stemmen in met de begrotingswijziging 2021, te dekken uit de Decentralisatie 
Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) van de gemeente Nijmegen.

Veilig Thuis
In onze zienswijze op de begroting 2021 stemden wij al in met een stijging van 10% 
instroom voor Veilig Thuis, omdat wij die groei toen al reëel achtten. Het Algemeen 
Bestuur besloot echter om uit te gaan van een 0-lijn en die eventueel later met een 
begrotingswijziging te corrigeren. We zien nu toch een lichte groei, tussen de 2% en 
11% afhankelijk van welke dienst bekeken wordt. Bovendien zijn de normtijden verder 
aangepast door de Q-consult benchmark waardoor er een reële begroting ligt.
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Centrumgemeente Nijmegen heeft aangegeven deze hogere lasten structureel te kunnen 
dekken uit de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang. Het Rijk heeft deze uitkering 
verhoogd o.a. ter compensatie voor de landelijke trend van hogere instroom bij Veilig 
Thuis organisaties. Het is daarom passend deze Rijksmiddelen hiervoor in te zetten. 
Besluitvorming hierover is uiteraard voorbehouden aan de gemeenteraad van Nijmegen.

Zienswijze op de begroting 2022
Wij stemmen, met enkele hieronder genoemde uitzonderingen, in met de 
conceptbegroting 2022. Conform afspraak heeft u de 2% besparingen op het uniforme 
pakket doorgevoerd en een indexatie van 2,21% toegepast.

Nieuwbouw GGD
We stemmen niét in met de lasten voor de nieuwbouw van de GGD in Nijmegen. Deze 
kosten zijn gebaseerd op een besluit van het Algemeen Bestuur in 2018, toen werd 
uitgegaan kosten bij de oplevering in 2022. Nu de oplevering is uitgesteld naar 2023 
stellen we voor deze kosten ook pas op te nemen in de begroting 2023.

Data- en informatiegestuurd werken
We stemmen vooralsnog niét in met de extra lasten voor data- en informatiegestuurd 
werken. In onze zienswijzen op de Meerjarenstrategie 2020-2023 en op de kaderbrief 
2022 gaven wij aan dit thema wel belangrijk te vinden. Dat is nog steeds zo. In het 
sociaal domein wordt dit steeds belangrijker.

Echter, we vinden het nog onvoldoende helder wat de investering in data- en 
informatiegestuurd werken vanuit de GGD concreet oplevert. Er zijn inderdaad meerdere 
kansen in het koppelen van data, maar hoe ziet dat er uit? En beantwoordt dit aan de 
vraag van gemeenten? We vragen u om eerst de behoeften en mogelijkheden samen met 
gemeenten verder uit te werken.

Informatieveiligheid
We stemmen deels in met de hogere lasten voor informatieveiligheid: enkel € 75.000 
voor het aanstellen van een CISO (Chief Information Security Officer). Dit is het bedrag 
dat volgens de Adviesfunctie nodig is voor 0,5 fte CISO. Voor de overige inzet op dit 
thema vragen we u dit binnen de eigen begroting op te lossen.

Ondersteuning Omgevingswet
We stemmen vooralsnog niét in met de extra lasten voor ondersteuning bij de 
Omgevingswet. We zien natuurlijk ook kansen om gezondheid een integraal onderdeel te 
maken van processen rond de Omgevingswet. De GGD kan hier een adviserende rol in 
vervullen.

Echter, op dit moment is voor ons nog niet duidelijk hoe advisering door GGD en andere 
partners eruit moet zien. Het is daarom nog te vroeg om hiervoor al een uitbreiding van 
middelen toe te kennen. Het is ons dan ook niet duidelijk waar de genoemde bedragen 
op gebaseerd zijn. Ook hier geldt dat eerst samen met gemeenten de behoeften en 
mogelijkheden moeten worden verkend.

Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma
We stemmen in met extra lasten voor het Rijksvaccinatieprogramma, onder voorwaarde 
dat dit past binnen de middelen die we als gemeente hiervoor ontvangen in het 
gemeentefonds. Dit bedrag wordt waarschijnlijk duidelijk in de meicirculaire en was op 
moment van schrijven nog niet bekend. Ten tijde van de vergadering van het Algemeen 
Bestuur zal dit wel het geval zijn.
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Meer informatie
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Lucas van Horck, accounthouder GGD, 
per e-mail l.van.horck@drutenwijchen.nl of telefoonnummer 088 432 7356.

Met vriendelijke groet,
gemeenteraad van Wijchen

M. van Beek drs A.B. Berendsen
voorzitter griffier


