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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 2 december 2013 is een brief ontvangen van de GGD inzake een voorstel tot begrotingwijziging 
betreffende de wijzigingen omtrent de inspecties technische hygiënezorg kinderdagverblijven. Gevraagd 
wordt voor 1 maart 2014 een zienswijze uit te brengen over de voorgestelde begrotingswijziging. 

2. Achtergrond 
De GGD is in het afgelopen jaar gestart met een flexibiliseringtraject. Drie onderwerpen zijn door het 
algemeen bestuur benoemd als experiment in dit traject, te weten de maatwerkproducten, de technische 
hygiënezorg en de rol van de GGD in het sociale domein. Het experiment inspecties kinderopvang loopt 
in de jaren 2014 en 2015. Tijdens het experiment kunnen gemeenten en GGD samen leren van 
flexibilisering. Elke gemeente kan lokaal meer sturen en zelf meer bepalen hoeveel en welke inspecties 
zij wil inkopen. Wel is er tijdens de looptijd van het experiment een minimale garantie-afname van kracht. 
Dit betekent dat gemeenten in 2014 en 2015 het toezicht en de handhavingsopdrachten laten uitvoeren 
door de GGD West-Brabant en minstens het minimale wettelijke pakket afnemen. 
De voorliggende begrotingswijziging is het gevolg van het traject rondom de inspectie van de 
kinderdagverblijven. 

3. Overwegingen 
De begrotingswijziging houdt een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor het 
basistakenpakket in van C 16.415,-. De gemeentelijke bijdrage basistakenpakket wordt daarmee 
C 424.094,-. Echter de middelen die vrijkomen uit het basistakenpakket zijn nodig voor de uitvoering van 
de inspecties kinderdagverblijven. De overheveling van de taak inspecties kinderopvang naar de 
markttaken levert voor de gemeente Steenbergen in 2014 geen besparing op. Hiervoor heeft de GGD een 
offerte uitgebracht voor 2014 voor een bedrag van C 18.073,- Deze verhoogde bijdrage komt o.a. omdat 
in 2014 bij meer kinderdagverblijven een inspectie uitgevoerd gaat worden. Dit vanwege de wijzigingen in 
de organisaties die kinderopvang aanbieden, zoals het faillissement van Toerdeloo, overname door Zo 
Kinderopvang, het beëindigen van de kinderopvang van Surplus in de gemeente Steenbergen en de 
toename van gastouders en dergelijke. Hierdoor komen de kosten voor 2014 hoger uit dan in het 
basistakenpakket was opgenomen. Dit extra benodigde bedrag wordt gedekt uit post volksgezondheid 
overige uitgaven. 

Richting de toekomst zal met de overheveling van de inspecties kinderdagverblijven richting markttaken 
een bezuiniging worden gerealiseerd omdat risicogericht geïnspecteerd gaat worden. Dit houdt in dat 
kinderdagverblijven die een positieve beoordeling krijgen van de inspectie, één keer per drie jaar 
geïnspecteerd zullen worden. 

Ter inzage ligt: begrotingswijziging GGD , offerte inspecties kinderopvang 2014 



Voorgesteld wordt in te stemmen met de begrotingswijziging THZ kinderdagverblijven, inspecties 
kinderopvang en geen zienswijze uit te brengen aan de GGD West-Brabant. 

4. Middelen 
De begrotingswijziging inspecties kinderopvang betekent een verlaging van de gemeentelijke bijdrage 
aan de GGD West-Brabant voor wat betreft het basistakenpakket van C 16.415,-- Echter het betekent een 
uitgave van 0 18.073 voor de inspecties kinderopvang voor 2014. Het extra benodigde budget wordt 
gedekt uit de post volksgezondheid overige uitgaven. 

6. Communicatie/Aanpak 
De GGD informeren van uw raadsbesluit en aangeven dat er geen zienswijze kenbaar wordt gemaakt. 

7. Voorstel 
Instemmen met de begrotingswijziging 2014 van de GR GGD inzake de inspecties kinderopvang en geen 
zienswijze kenbaar maken. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeester 

5. Risico's 
n.v.t. 
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