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Geadviseerd besluit

Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting VGGM 2019

Toelichting op beslispunten
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 35 onder lid 1 en 3 wordt u in de 
gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting van een 
gemeenschappelijke regeling. De ontwerp-begroting dient uiterlijk 15 april aan u verzonden te 
worden.
Ook de jaarrekening dient u te ontvangen voor 15 april. Op de jaarrekening hoeft niet te worden 
gereageerd, u kunt hiervan kennis nemen. Het jaarresultaat van de VGGM is positief en wordt wel 
onder financiële consequenties kort benoemd.
De VGGM heeft de jaarstukken tijdig ingediend. 
Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen omdat de ontwerp-begroting beleidsarm is. De 
toename in kosten is alleen terug te voeren op de gebruikelijke loon- en prijs compensatie.

Beoogd efect
Het aan de raad voorleggen van de ontwerp-begroting en u daarbij in de gelegenheid te stellen tot 

het indienen van een zienswijze is onderdeel van de procedure om te komen tot een door het 

bestuur goedgekeurde begroting.

Kader
Artikel 35 onder lid 1 en lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen geeft u de bevoegdheid 

om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp-begroting.

Argumenten
De ontwerp-begroting 2019 van de VGGM is beleidsarm ingestoken. Dat betekent dat een toename 
in kosten alleen gerelateerd is aan de loon-prijs compensatie. Daarmee is het een normale 
ontwikkeling die geen specifiek toezicht verlangt. Op grond daarvan is er voor het indienen van een 
zienswijze geen aanleiding.

Kanttekeningen
Geen
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Draagvlak
Niet van toepassing

Aanpak/Uitvoering
Middels bijgaand schrijven de VGGM op de hoogte te stellen dat de raad geen zienswijze op de 
ontwerp-begroting 2019 zal indienen.

Communicatie
Middels bijgaand schrijven de VGGM op de hoogte te stellen dat de raad geen zienswijze op de 
ontwerp-begroting 2019 zal indienen.

Financiële consequenties
In de voorjaarsnota is rekening gehouden met de l&p compensatie. 

Volksgezondheid

Loon- en prijsstijging 0-4 jarigen VGGM

In  de ontwerpbegroting  2019 schetst  de  VGGM een  loon-  en  prijscompensatie  van €  1,29  per 

inwoner van 0-18 jaar. Gebaseerd op de aantallen van 2018 komt dat neer op € 7.509 die uit de 

stelpost loon- en prijscompensatie wordt gehaald.

Loon- en prijsstijging volksgezondheid VGGM

In de begroting 2019 schetst  de VGGM een loon- en prijscompensatie  van € 0,31 per inwoner. 

Gebaseerd  op  de  aantallen  van  2018  komt  dat  neer  op  €  9.732  die  uit  de  stelpost  loon-  en 

prijscompensatie wordt gehaald.

Veiligheid

Het bedrag bestaat uit looncompensatie vanaf 2019 van € 33.362 en prijscompensatie vanaf 2019 

van € 7.414. Dekking vindt plaats vanuit de stelpost loon- en prijscompensatie.

Resultaat VGGM 2017

Volksgezondheid

Dit  betreft  het  voordelig  jaarrekeningresultaat  VGGM 2017 m.b.t.  de onderdelen  0-4 jarigen en 

volksgezondheid, totaal € 87.000. Voor een nadere toelichting op het resultaat verwijzen we u naar 

de jaarrekening van de VGGM. 

Veiligheid

Dit betreft het voordelig jaarrekeningresultaat VGGM 2017, totaal € 17.000. Voor een nadere 

toelichting op het resultaat verwijzen we u naar de jaarrekening van de VGGM. 

Juridische consequenties
Het wel of niet indienen van een zienswijze heeft geen juridische consequenties.

WMO-aspecten
Niet van toepassing

Gezondheid
Niet van toepassing
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Duurzaamheid
Niet van toepassing

Efect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing

Alternatieven 
Tegen het licht van het argument valt een alternatief, het wel indienen van een zienswijze, niet te 
adviseren.
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