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Zienswijze Kaderbrief 2020

Verzenddatum :

Geachte mevrouw Vlieg,
Hierbij ontvangt u onze zienswijze op de Kaderbrief 2020.
De Kaderbrief 2020 gaat in op de verwachte financiële ontwikkelingen en aangegeven wordt of dit
mogelijk consequenties heeft voor de ontwerpbegroting 2020. Wij zijn van mening dat de verwachte
meerjarige financiële consequenties uitgewerkt hadden kunnen worden en gaan ervan uit dat dit in de
begroting 2020 zichtbaar wordt. Daarnaast worden in de Kaderbrief de ontwikkelingen ambities voor
2020 geschetst. Wij hebben uw Kaderbrief besproken in ons college en ter kennisname aangeboden in de
raadscommissie van 22 januari.
Algemeen
Uw beleidsnotitie 'Samenwerken aan Gezondheid 2017-2020" is leidraad voor uw visie en ambities en is
richtinggevend. Wij missen de verbinding van deze beleidsvisie en de voornemens die daarin worden
genoemd met de Kaderbrief 2020.
Over de vele additionele taken heeft u, behalve Veilig Thuis, in de Kaderbrief niets opgenomen. Voor ons
is niet duidelijk in hoeverre deze additionele taken de basistaken gaan beïnvloeden.
Preventie
Bij de ontwikkelingen en ambities voor 2020 wordt in de Kaderbrief 'preventie' genoemd. U sluit daarbij
ook aan bij het recent gesloten Nationaal Preventieakkoord. Dit preventieakkoord, waar de gemeenten
zich ook aan hebben gecommitteerd, richt zich op het terugdringen van: overgewicht, roken en
problematisch alcoholgebruik. Wij verwachten van de GGD niet alleen een adviserende rol maar juist een
voortrekkersrol. Een concreet uitvoeringsplan per gemeente zorgt voor de verbinding met het project
'Aan de slag met preventie' en lokale preventieprogramma's. In ons stimuleringsprogramma 'Gezond in
Coevorden' wordt extra ingezet op preventie en vroeg signalering. Naast informeren en adviseren is
kennisdelen mbt effectieve interventies op het terrein van preventie belangrijk. Hierin moet volgens ons
de GGD een belangrijke en actieve rol vervullen.
Dalende Vaccinatiegraad
De GGD levert voor de Drentse gemeenten een belangrijke bijdrage aan het bevorderen, beschermen en
bewaken van de publieke gezondheid. Een hoge vaccinatiegraad is een collectief maatschappelijk belang.
Steeds meer ouders kiezen ervoor hun kinderen niet (meer) te laten vaccineren. De GGD gaat inwoners
in Drenthe meer bewust maken van het belang van vaccinatie. Het ingezette beleid wordt voortgezet.
Waaronder een actieve benadering van ouders die hun kinderen niet willen laten vaccinaren; frequenter
en kleinschaliger aanbieden van vaccinatiemomenten, scholing medewerkers. Onze gemeente heeft voor
de groep 0-4 jaar een vaccinatiegraad van 90%. Wij zien in het kader van de daling het belang van een
hoge(re) vaccinatiegraad voor de kinderen en jeugd van 12-18 jaar. Deze willen wij verhogen. Daarvoor
willen wij een relatie leggen met het onderwijs en jongeren als ambassadeurs inzetten waar het gaat om
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nut en noodzaak van vaccinatie. Een actieve benadering samen met onderwijs en gemeenten zien wij
graag toegevoegd aan uw ambities.
Voor het Rijksvaccinatieprogramma heeft de GGD een p.m. raming opgenomen, omdat de gevolgen
voor 2020 nog niet bekend zijn en de GGD verwacht dat gemeenten voor een veranderde of extra
vaccinatie-inzet via het gemeentefonds worden gecompenseerd. De GGD gaat in 2019 met gemeenten
afspraken maken over de wijze waarop deze middelen aan de GGD beschikbaar worden gesteld.
Sociaal veilig.
Terecht merkt u op dat de maatschappelijk problematiek rond om personen met verward gedrag,
vervuiling en eenzaamheid toeneemt. Steeds meer kwetsbare mensen wonen in onze wijken, buurten en
dorpen. Samen met onze inwoners zijn we op zoek naar 'nei noaberschap' zodat er naar deze inwoners
wordt omgezien. Wij hechten belang aan een intensieve samenwerking en overleg met de GGD en de
gemeente(n) om nader invulling te geven aan deze ontwikkelingen.
Veilig Thuis Drenthe; de ontwikkelingen zijn geformuleerd het financiële kader ontbreekt.
Voor wat betreft de additionele taak 'Veilig Thuis Drenthe'(VTD) hebben wij in de voorgaande jaren
meermalen opmerkingen geplaatst. Naar aanleiding van personele onrust dit najaar heeft u besloten om
een quick scan te laten plaatsvinden. Wij gaan ervan uit dat u ons zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid
verschaft, zowel inhoudelijk als financieel, over van de uitkomsten van deze quick scan onderzoek. De
extra middelen die wij in 2016, 2017 en 2018 voor VTD beschikbaar hebben gesteld waren incidenteel
van aard. Nog steeds is het financiële meerjarenperspectief van VTD voor gemeenten onduidelijk. Wel is
duidelijk dat de VTD taken en aanpak aan de hand van het landelijk programma; 'Geweld hoort nergens
thuis' de komende jaren verder worden versterkt. Dit leidt tot intensievere inzet van VTD en werkt
kostenverhogend. Er zijn hiervoor extra middelen via de centrumgemeente beschikbaar. Maar in uw
Kaderbrief is er twijfel of dit bedrag structureel voldoende is. Wij zouden graag zien dat u schetst wat er
wel mogelijk is met deze extra VTD middelen en welke activiteiten er zouden blijven liggen. Enerzijds
willen wij zo spoedig mogelijk meer informatie over de meerjarige financiële context van VTD en de
versterking; anderzijds moeten wij als gemeenten aangeven welke kaders noodzakelijk zijn om te
besluiten welke middelen daarvoor meerjarig beschikbaar worden gesteld.
Graag gaan wij in dit kader met u ook het gesprek aan over het additioneel financieren van VTD.

Wij hopen u met deze zienswijze voldoende te hebben geïnformeerd. Uw reactie op deze zienswijze zien
wij graag binnenkort tegemoet.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en
wethouders van Coevorden,
De secretaris
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