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Voorstel dienstverlening in het kader van de uitvoering van de Wvggz

Vergadering

AB 27 november 2019

Indiener voorstel

DB

Proceseigenaar

Gabrielle Geerdink

Onderwerp

Voorstel offerte dienstverlening GGD in het kader van de Wvggz taken

Voorstel/beslispunten

Aan het AB wordt verzocht akkoord te gaan met:

Aannemen Meldingen en Verkennend onderzoek

1. het bijgevoegde voorstel dienstverlening in het kader van de

uitvoering Wvggz voor de onderdelen Aannemen Meldingen en
Verkennend Onderzoek;

2. de bijbehorende financiering;

3. het opstellen van een financiële verdeelsleutel door de GGD
voor de kosten in 2020 conform advies financiële
klankbordgroep;

4. kennis te nemen van het nagezonden addendum over de
kosten van verruiming van openingstijden.

5. de offerte en beslispunten van het AB voor besluitvorming voor
te leggen aan de colleges en daarbij aan te dringen op
besluitvorming in de 1e week van december.
Bijlage(n)

Voorstel offerte dienstverlening in het kader van de uitvoering Wvggz,
Aannemen Meldingen en Verkennend Onderzoek.

gaat akkoord met de beslispunten
neemt een aangepast besluit, nl.
datum goedkeuring/vaststelling
Toelichting
N.a.v. een besluit in het AB op 11 juli 2019 heeft de GGD het Aannemen Meldingen en Verkennend

Onderzoek verder uitgewerkt inhoudelijk en financieel (zie bijlage). Met als uitgangspunt dat de GGD
Aannemen Meldingen en Verkennend Onderzoek per 1 januari 2020 gaat uitvoeren.

In de offerte is uitgegaan van diverse aannames. Hoe het precies zal gaan verlopen in 2020 is nog niet
zeker.

Er worden 500 meldingen verwacht waarvoor een inzet van 3,71 Fte is begroot. De reguliere begroting
(structureel) bedraagt in 2020 € 403.000. Daarnaast heeft Vangnet & Advies een éénmalig budget van
€ 92.000 nodig voor risico’s en ontwikkelruimte. Dit is gebaseerd op ongeveer 10% van huidige

formatie van Vangnet & Advies. Deze ruimte is nodig om de organisatie te bouwen en te borgen. In
paragraaf 5 worden de risico’s en beheersmaatregelen beschreven. Niet besteedde middelen voor
risico’s en ontwikkelruimte zullen vanzelfsprekend worden teruggeven aan de gemeenten.

De eenmalige aanloopkosten voor de uitwerking van het voorstel en de implementatie bedragen
€ 96.000 waaronder scholingskosten. In hoofdstuk 4 wordt de begroting toegelicht.
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De offerte gaat uit van uitvoering van de werkzaamheden binnen kantooruren tijdens werkdagen.

Passend bij de landelijke trend rondom meldfuncties in de niet-acute OGGZ onderzoekt de GGD in

samenwerking met de teams en de OR van de GGD of de optie tot verruimen van de openingstijden

mogelijk is op weekdagen van 08.30 tot 20.00 uur en op zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Dit sluit
aan bij vergelijkbare voorstellen in andere regio’s in Nederland. Ook sluit dit aan bij de nu lopende
pilots bereikbaarheid en inzetbaarheid van de teams V&A binnen de GGD HN. Meerkosten voor het

verruimen van de openingstijden zijn niet in deze offerte meegenomen. Daar is meer tijd voor nodig.

De berekening van de kosten van verruiming van openingstijden wordt in een addendum bij de offerte
opgesteld.

De financiële klankbordgroep heeft geen specifiek advies opgesteld en geen opmerkingen of financiële
uitwerking gegeven. Behalve het verzoek aan de GGD een voorstel te doen over de verdeelsleutel voor
de gemeenten.

Proactief zijn vacatures gepubliceerd om bij positieve besluitvorming personeel z.s.m. te kunnen
aannemen en te voorkomen dat mogelijke kandidaten naar onze omringende regio’s uitwijken.

Colleges moeten begin december 2019 akkoord geven, wil alles per 1 januari 2020 ook echt kunnen
gaan werken. Daarom is in het AB van de Veiligheidsregio op 18 oktober 2019 gevraagd om zo snel

mogelijk de burgemeesters te informeren over de uitwerking van de taken in het kader van de Wvggz.
Als het AB op 27 november 2019 instemt met het aanbod, dan wordt de offerte direct aan de colleges
aangeboden. Op verzoek van de burgemeesters is daarom het onderhavige voorstel gelijktijdig met

toezending aan het AB, onder voorbehoud van goedkeuring door het AB, alvast aan hen aangeboden,
zodat er in de colleges al over gesproken kan worden.
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