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Zienswijze begrotingswijziging 2019-1

Geachte mevrouw Rigter,
In uw brief van 4 oktober 2018 verzoekt u eventuele zienswijzen ten aanzien van de
begrotingswijziging 2019-1 voor 5 december 2018 kenbaar te maken. De gemeenteraad Houten heeft
op 13 november jl. een besluit genomen.
Graag brengen wij u op de hoogte van de zienswijzen van de gemeenteraad van Houten op de
begrotingswijziging 2019-1 van de GGDrU. De gemeenteraad heeft besloten een zienswijze in te
dienen met betrekking tot de volgende punten:
Relevante financiële vertaling voor individuele gemeenten
De begrotingswijziging noch de toelichtende tekst bood ons voldoende duidelijkheid over het verband
tussen de verschillende onderdelen van de wijziging en de stijging van de individuele gemeentelijke
bijdragen. Hoewel de elementen van de begrotingswijziging uitgesplitst worden in bedragen, is het uit
dit document niet direct te herleiden welke elementen en welke bedragen doorberekend worden aan
de gemeente Houten en waarom. Om akkoord te kunnen geven op een kostenstijging, is het van
belang dat de begroting voldoende inzichtelijk is.
De GGDrU heeft hier op (ambtelijk) verzoek van de gemeente Houten toelichting op gegeven. Het
bleek dat de meeste benoemde elementen weliswaar invloed hebben op de begroting van de GGDrU,
maar geen invloed hebben op de gemeenten. Gezien het zeer krappe tijdspad dat aangehouden moet
worden om de bestuurscyclus te kunnen realiseren, verzoeken wij GGDrU om gemeenten in de
toekomst direct in de stukken duidelijker toe te lichten welke begrotingselementen impact hebben op
gemeenten.
Goede afstemming over versterking inspectie kinderopvang.
De GGDrU moet extra tijd besteden aan een inspectie door nieuwe vereisten. Daarnaast staat het
gemeenten vrij om al dan niet extra (gemeentelijke) kwaliteitseisen aan de GGDrU mee te geven. De
gemeente Houten is hier in 2018 -vooruitlopend op de landelijke aanscherping- al mee van start
gegaan, waardoor de GGDrU haar ureninzet met ingang van 2019 heeft verhoogd. Daarnaast worden
de kwaliteitseisen ook vanuit het Rijk met ingang van 1 januari 2019 verder aangescherpt. Gezien de
vele ontwikkelingen op dit vlak, vinden wij het als gemeente van belang om goed aangehaakt te
blijven bij de toezichttaak van de GGDrU.

Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met mevrouw M.H.M. van den Bosch-Barends via
telefoonnummer (030) 63 92 376.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders
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