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Onderwerp:  Zienswijze raad op de begroting 2015 van de GGD Hollands Noorden 

 

Gevraagd besluit: 

1. De zienswijze op de programmabegroting 2015 van de GGD Hollands Noorden onder kenmerk 

AU14.04809 vast te stellen.  

2. Een loon- en prijsindexering voor de GGD in 2015 in de begroting op te nemen van 0,0575% ten 

opzichte van 2014. 

3. De zienswijze met betrekking tot de programmabegroting 2015 van de GGD Hollands Noorden in te 

dienen bij het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden. 

 

Publiekssamenvatting 

Wij hebben de begroting 2015 van de GGD Hollands Noorden ontvangen. De gemeenteraad wordt gevraagd 

een zienswijze op de begroting 2015 te geven en de daarin opgenomen gemeentelijke bijdragen in 2015. De 

zienswijzen van alle gemeenteraden in het werkgebied van de GGD worden aangeboden aan het Algemeen 

Bestuur van de GGD, dat op 2 juli een besluit neemt over de begroting 2015. De wethouder gezondheidsbeleid 

zit namens de gemeente Den Helder in het AB GGD.  

De meerderheid van de gemeenten in het werkgebied van de GGD wil voor 2015 geen loon- en prijsindexering 

toestaan voor  de gemeenschappelijke regelingen. Het Dagelijks Bestuur van de GGD heeft daarom in de 

begroting 2015 de nullijn gehanteerd ten opzichte van 2014. Wij zijn van mening dat een extra 

bezuinigingsopdracht voor 2015 voor de gemeenschappelijke regelingen ongewenst is en stellen de raad voor 

om voor 2015 een indexering van 0.0575% in de gemeentebegroting op te nemen.   

 

Inleiding 

Op 17 april 2014 hebben wij de programmabegroting 2015 van de GGD Hollands Noorden (GGD) ontvangen. 

Ingevolge artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende 

gemeenten hun zienswijze naar voren brengen over de ontwerpbegroting bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de 

gemeenschappelijke regeling. Besluitvorming over de programmabegroting 2015 vindt plaats in de vergadering 

van het AB van 2 juli 2014. Uiterlijk 27 juni 2014 moeten de raden hun zienswijze op de programmabegroting 

2015 bij de GGD indienen. De zienswijze heeft betrekking op de begroting en de hoogte van vier gemeentelijke 

bijdragen: 

- de algemene gemeentelijke bijdrage; 

- de gemeentelijke bijdrage voor de mobiliteitspool; 

- de gemeentelijke bijdrage voor de 0-4-jarigenzorg; 

- de gemeentelijke bijdrage OGGZ voor de Kop van Noord-Holland. 

 

De van de GGD ontvangen documenten zijn door de ambtelijke financiële klankbordgroep GGD beoordeeld aan 

de hand van het Toetsingskader Gemeenschappelijke Regelingen dat door de raad is vastgesteld. De 

uitkomsten van deze beoordeling / toetsing zijn in dit voorstel meegenomen. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn politieke rol te vervullen in het besluitvormingsproces 

over de begroting 2015 in het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden. De wethouder 

gezondheidsbeleid vertolkt het standpunt van de raad in het AB GGD. 
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Kader   De Wet publieke gezondheid: hierin zijn de wettelijke taken van de gemeente vastgelegd op het gebied van 

de publieke gezondheid.   Artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden; hierin is bepaald dat de begroting 

voor een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gezonden.   Het door het AB van de GGD Hollands Noorden op 28 februari 2011 vastgestelde pakket aan 

bezuinigingsmaatregelen.   Het door het AB van de GGD Hollands Noorden op 26 februari 2014 vastgestelde begrotingskader 2015.   De door het AB van de GGD Hollands Noorden in 2009 vastgestelde meerjarenbegroting Digitaal Dossier 

Jeugdgezondheidszorg 2010 – 2015.   De uitkering uit het Gemeentefonds ten behoeve van de Verwijsindex en Digitaal Dossier JGZ in 2014.   De Decentralisatie Uitkering Centrum Jeugd en Gezin (DU CJG) 2014.   De Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang/Verslavingszorg 2014. 

 

 

Argumenten 

Programmaplan 2015 

Het programmaplan van de GGD bestaat uit een viertal programma’s waarbinnen speerpunten zijn benoemd: 

• Jeugd:  

 Het accent ligt hier op innovatie en aansluiting bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. 

• Infectieziektebestrijding: 

 Er wordt verder ingezet op versterken van de regionale samenwerking, o.a. met de Veiligheidsregio. De 

inkomsten voor de reizigersadvisering en –vaccinering lopen terug. Bij de inspecties van de kinderopvang 

wordt meer maatwerk geboden. 

• Kwetsbare burgers: 

 De zorg voor zorgmijders en dak- en thuislozen (de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg OGGZ) wordt 

structureel verbonden met de wijkteams. De GGD heeft in 2013 contracten kunnen sluiten met politie, justitie 

en penitentiaire inrichtingen. Onzeker is nog of de politie in 2015 de arrestantenzorg voor de politie bij de 

GGD continueert.  

• Onderzoek, beleid en preventie: 

De GGD neemt in veel projecten deel om de gezondheid te bevorderen. In 2015 wordt opnieuw de 

vierjaarlijkse Kindermonitor uitgevoerd in heel Noord-Holland-Noord. 

 

Per speerpunt is het maatschappelijk effect en het resultaat in 2015 benoemd. Ten aanzien van de resultaten 

zijn wij van mening dat deze nog niet in alle gevallen SMART zijn geformuleerd, waardoor de vraag ‘Wanneer 
zijn we tevreden?’ niet altijd eenduidig te beantwoorden is. 

 

Paragrafen 

In het hoofdstuk Paragrafen (p. 29 – 37 van de Programmabegroting) zijn de volgende onderwerpen 

opgenomen:  Weerstandsvermogen: 
Op p. 30 – 33 van de Programmabegroting heeft de GGD de risico’s benoemd en het risicoprofiel (hoog, 
midden, laag) opgenomen. Net als in de programmabegroting 2014 heeft kwantificering van de risico’s 
plaatsgevonden. Daardoor is het mogelijk voor de gemeenten om er in de berekening van hun eigen 
weerstandsvermogen rekening mee te houden (naar rato van de gemeentelijke bijdrage). De omvang van de 
risico’s worden door de GGD geschat op € 2,0 mln, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in de mate 
waarin de verwachting is dat het risico optreedt. De financiële klankbordgroep schat in dat de door de GGD 
ingeschatte risico-omvang van € 2,0 miljoen iets lager zal uitvallen. 
Over 2013 is een voordelig rekeningresultaat behaald van € 360.599. Het eigen vermogen van de GGD per 
31 december 2013 bedraagt, na toevoeging van dit resultaat, € 369.446. Dit is 1,23% van de totale lasten 
van volgens de jaarstukken 2013. In de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een maximum 
van 2,5% benoemd. 
Ultimo 2014 staat er nog een tweetal bestemmingsreserves op de balans. Beide zijn huisvestingsreserves. 
De bestemmingsreserve leegstand Schagen is ultimo 2015 uitgeput.  Bedrijfsvoering:  
Geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.  Financiering: 
Geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.  Kapitaalgoederen: 
Geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

 

Financiële begroting 2015 

Basis voor de financiële begroting 2015 zijn de begroting 2014 en de programma-verantwoording over 2013. 

Een toelichting op de baten en lasten in de financiële begroting 2015 is opgenomen op pagina 35 tot en met 47 

van dat document. 
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Op pagina 5 (nader toegelicht op pagina 40 tot en met 41) van de programmabegroting is de basis voor de 

berekening van de gemeentelijke bijdrage voor 2015 opgenomen. Voor de indexatie van de gemeentelijke 

bijdrage 2015 is de brief van de gemeente Alkmaar van 31 maart 2014 gehanteerd. Daarin is opgenomen dat 

de toegestane loon- en prijscompensatie voor 2015 weliswaar 0,575% bedraagt, maar dat voor 2015 eenzelfde 

aanvullende taakstelling wordt opgelegd, waardoor feitelijk een nullijn wordt gehanteerd.  Door de gemeenten is 

ervoor gekozen om de opgave die het rijk aan gemeenten oplegt, door te vertalen naar de gemeenschappelijke 

regelingen. Dit uitgangspunt (de nullijn) is door de GGD verwerkt in de begroting 2015.  

 

Indexering 

In afwijking van het standpunt van de meerderheid van de gemeenten in het werkgebied van de GGD zijn wij 

van mening dat een extra bezuinigingsopdracht voor 2015 voor de gemeenschappelijke regelingen ongewenst 

is. Hiervoor hebben wij de volgende redenen: 

- eerder opgelegde bezuinigingstaakstellingen 2012 – 2014 zijn nog in uitvoering; 

- stapeling van bezuinigingstaakstellingen is ongewenst; 

- actuele ontwikkelingen in de organisatie van de GGD maken een extra bezuinigingstaakstelling ongewenst.  

Wij hebben dit standpunt in een overleg met de wethouders financiën van de 19 gemeenten op 13 maart jl. naar 

voren gebracht. Dit is opgenomen in bovengenoemde brief van de gemeente Alkmaar. 

 

Iedere gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid om een zienswijze op de begroting vast te stellen. Wij 

stellen u daarom voor - in afwijking van het voorstel van het DB van de GGD Hollands Noorden – om voor de 

Gemeenschappelijke Regeling GGD voor 2015 een indexering van 0,0575% te hanteren en dit in de 

gemeentebegroting 2015 op te nemen.  

 

Specifieke bijdragen  De algemene gemeentelijke bijdrage, incl. de bijdrage voor het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 

 Voor 2015 is een gemeentelijke bijdrage van € 17,17 per inwoner in de begroting opgenomen; dit is inclusief 

de bijdrage voor het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg.  

  Incidentele bijdrage mobiliteitspool 

 Medewerkers die als gevolg van de bezuinigingen boventallig zijn geworden drukken nog een aanzienlijke 

tijd op de begroting van de GGD. De gemeenten hebben in 2013 ingestemd met het instellen van een 

mobiliteitspool voor de jaren 2013 – 2015. De kosten bedragen in 2015 € 0,54 per inwoner. Hierbij geldt een 

inspanningsverplichting voor de GGD om de kosten van de mobiliteitspool zo beperkt mogelijk te houden. 

Na 2015 wordt de GGD geacht om de kosten van de mobiliteitspool te dekken uit de lopende begrotingen.  

  De gemeentelijke bijdrage voor de gezondheidszorg voor 0-4-jarigen en adolescentenzorg (14/15-jarigen) 

 In 2014 hebben de gemeenten besloten om de bijdrage voor  de jeugdgezondheidszorg 0 – 4-jarigen te 

wijzigen. Vanaf 2015 wordt deze berekend op basis van het aantal 0 – 19-jarigen per gemeente en is 

bepaald op € 63,43 per jongere. Dit bedrag is inclusief de bijdrage voor een extra contactmoment voor 

14/15-jarigen in het voortgezet onderwijs. Als gevolg van de daling van het kindertal lopen de inkomsten 

voor deze taak voor de GGD de komende jaren terug.  

  De gemeentelijke bijdrage voor de OGGZ Kop van Noord-Holland 

 De GGD voert de Vangnet & Adviestaak uit voor de gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De bijdrage 

voor deze taak bedraagt in 2015 € 1,25.  

 

Bovenstaande bijdragen zijn conform 2014. 

 
Meerjarenperspectief 

Een aantal bezuinigingen uit de tweede tranche loopt nog door in de meerjarenbegroting 2015 – 2018. Het 

betreft hier met name de kosten van bovenformatieve medewerkers (als gevolg van de bezuinigingen). 

Daarnaast is sprake van een teruglopend budget voor de jeugdgezondheidszorg voor 0 – 4-jarigen als gevolg 

van een afnemend aantal kinderen. 
 
In de programmabegroting 2015 van de GGD is het volgende meerjarenperspectief opgenomen: 
 

 2015 2016 2017 2018 
Saldo 
begroting 0 0 0 0 
 
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, is de prognose van het resultaat over 2015 tot en met 2018 neutraal 
(nihil). In de meerjarenbegroting is een jaarlijkse  loon- en prijscompensatie van 0,575% verondersteld. 
Opgemerkt wordt wel dat in dit saldo een nog te realiseren taakstelling is opgenomen van (cumulatief) € 1,2 
mln. in 2019. Belangrijkste reden van deze taakstellingen is de nog te realiseren uitstroom en het effect van de 
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terugloop van het aantal jeugdige inwoners (JGZ).  Het Algemeen Bestuur heeft op 17 april 2013 al besloten om 
over de jaren 2013 t/m 2015 de kosten voor boventalligheid jaarlijks extra bij te dragen aan de GGD (bijdrage 
mobiliteitspool 2013 € 0,69,  2014 € 0,54 en 2015 € 0,54 per inwoner (totaal € 1,77). 
 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. De vaststelling van de jaarstukken van de 

GGD Hollands Noorden is gerelateerd aan de gemeentelijke begroting en is op grond van het bepaalde in 

artikel 2, sub e (vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en rekening) van de 

Referendumverordening Den Helder 2012, niet referendabel. 

 

Financiële consequenties 

Op grond van de eerder genoemde uitgangspunten zijn de bijdragen van de gemeente Den Helder aan de  

GGD in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling in 2015 als volgt: 

 

 Onderdeel Bedrag per 

inwoner/jongere 

Bijdrage gemeente 

Den Helder 

Dekking 

a1. Algemene bijdrage, incl. 

Bijdrage Digitaal dossier 

jeugdgezondheidszorg 

17,17 929.133 

40.717 

(totaal 969.850) 

Algemene middelen; 

Rijksbijdrage DDJGZ 

/VIR) 

b. Gezondheidszorg 0 – 4-

jarigen + extra 

contactmoment 14/15-jarigen 

63,43 721.136 

 

Rijksbijdrage CJG 

c. Mobiliteitspool 0,54 30.538 Algemene middelen 

d. Openbare geestelijke 

gezondheidszorg 

1,25 70.689 Rijksbijdrage  

Maatschappelijke 

Opvang 

 TOTAAL  1.792.213  

 

De kosten van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden bedragen in 2015 bijna € 1,8 miljoen. 

Voor ongeveer 40% van deze uitgaven ontvangt de gemeente een bijdrage van het rijk. 

Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn opgenomen in de conceptbegroting 2015.  

Indien een loon- en prijsindexering wordt toegepast van 0,0575% op alle onderdelen dan stijgen de kosten met 

ca. € 100.000. Voorgesteld wordt dit in de begroting 2015 op te nemen.  

 

Communicatie 

De zienswijze van de gemeenteraad wordt schriftelijk meegedeeld aan de GGD Hollands Noorden middels 

bijgevoegde conceptbrief AU14.04809. 

 

Realisatie 

Besluitvorming over de programmabegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands 

Noorden en de gemeentelijke bijdragen 2015 vindt plaats in de vergadering van het AB GGD op 2 juli 2014. 

 

Den Helder, 13 mei 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  


