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JAARVERSLAG

1.1

Programma verantwoording

1.11 Inleiding
Na de drukkejaren 2009 en 2010 door de overname van dejeugdgezondheldszorg 0-4jaar, zijn we
niet In rustiger vaarwater terecht gekomen. Bij de start van 2011 werd hard gewerkt aan de voorstellen
am te voldoen aan de bezulnlgingsopgave van het Algemeen Bestuur (AB). In februari 2011 heeft het
AB het pakket aan bezuinlgingsmaatregelen geaccordeerd en zIJn w aan de slag gegaan met de
ultvoering. In de loop van 2011 hebben we al een aantal bezulnlgingsopdrachten kunnen uitvoeren.
Eén ervan vergde extra aandacht en is In het bijzonder vermeldenswaardig. Het gaat am de opdracht
van het Algemeen Bestuur om te onderzoeken welke JGZ—Iocaties afgestoten kunnen warden om een
jaarlijkse besparing van € 2 50.000 te realiseren, Bij de eerste behandeling in het Algemeen Bestuur
bleek dat de pijn van het sluiten van locatles goed voelbaar was. Geen van de andere maatregelen is
dan ook zo zichtbaar voor de gemeenten als deze. Een besluit is elnd 2011 nag niet genomen, maar
wordt verwacht in 2012.
in de zomer van 2011 Is de Iandeiijke preventlenota ‘Gezondheid Dlchtbij’ verschenen. Daarmee is de
nieuwe cyclus lokaal gezondheldsbeleid van start gegaan. In mel 2013 moeten de gemeenteraden een
nieuwe nota vast hebben gesteld. Om de gemeenten daarblJ te ondersteunen, heeft de GGD met de
gemeenten een 3—sporenbeleld afgesproken. Spoor I is het ultbrengen van de reglonale en
gemeentehjke gezondheidsprofielen. De gezondheidsprofielen bevatten een schat aan informatle over
de gezondhetdstoestand van anze inwoners. Ze leren ons onder andere dat het alcoholgebrulk van
jorigeren en volwassenen in de regio te haag Is, dat 37% van de inwoners eenzaam Is, dat de heift van
de inwoners overgewicht heeft en dat één op de vier Noord-Hollanders raokt. In oktober 2011 hebben
we de proflelen verzonderi aan aBe gemeenten. in stap 2, vastgesteid door het AB op 20 februarl 201 2,
leiden de gezondheldsgegevens en de iandelljke nota tot een Regioriaal Beleidsadvles.
Beleiclsmedewerkers van de GGD bieden tot slot In stap 3 ondersteuning aan gemeenten bIj het maken
en uitwerken van hun keuzes voor lokaal gezondheidsbeleld. Oak dit vindt ptaats in 201 2.
BiJ de overname van de consultatiebureaus ziJn die medewerkers in dlenst gekomen van de Stlchtlng
JGZ GGD Hollands Naorden. In het Sociaal Overdrachtsdocument is overeengekomen dat deze
medewerkers uiterliJk per I juIl 201 2 over gaan naar de GGD. Dit vergt heel veel voorbereidingen en
die zljn dan oak al media 201 1 van start gegaan. Een deel van de medewerkers bIIJft ult praktische
redenen (i.v.m. mogelijke Iastige overdracht van pensloenrechten) in dienst van de Stichtlng. 1k
verwacht dat de medewerkers die overgaan naar de GGD per I juli 2012 een nleuwe aanstelling
hebben. Daarmee is de integratle van deJGZ 0—4 volledig afgerond.

In 2011 hebben anze medewerkers voor ongeveer 9000 uur aan Inspecties Kinderapvang ultgevoerd.
Nadat In 2010 de dacumenten van gastouders zun gecontraleerd, was het in 2011 tIjd voor een
Inspectie op locatie. Om deze nleuwe wettelijke taak ult te kunnen voeren, hebben we tijdelijk 10 extra
Inspecteurs op moeten lelden en vervoigens Ingezet.
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In 201 } Is het meerjarenbeleldsplan voor de GCD HN voorbereid en Inmiddels vastgesteld. In dit
nieerjarenbeleidsplan staan de belangrijkste ontwlkkelingen voor de GGD in de komende Jaren. Ilet is
Otis nleuwe kompas voor de komeride jaren.
In 2012 gaan we verder met de ontwlkkeling van de GGD naar een stabiele toekomst. Een stablele
toekomst ondanks de bezuinigingen. Samen met onze medewerkers, partners, het bestuur en inwoners
gaan we weer hard (samen) werken aan gezorid leven!

Schagen, 1 7 aprIl 2012

Nico Plug
Directeur GGD t-follands Noorden
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1.1.2 ProgrammaJeugdgezondheidszorg (JGZ)
Algemeen
De geplande productie voor 2011 was gerelateerd aan het geactualiseerde ProductenboekjGZ —9
maanden 19 Jaar (versie januari 201 1). Ons doe) Is meerbare prestatfe—indicatoren per actlviteit en
productie—eenheld te formuleren. De registratie van de productie Is nog niet volledig. Door de
verschillende registratiesystemen en vanwege het harmonisatieproces Integrale JGZ, is het voor een
aantal producten nog Net mogelijk de kwantitatieve prestatie—indicatoren te benoemen. Met de
Invoering van het DIgitaal Dossier kunnen we In toenemende mate en over meer producten
(kwartaal)rapportages samenstellen. In deze rapportages zijn de kwantltatieve productlegegevens voor
het hele werkgebled weergegeven. Deze gegevens zIjn beschikbaar per gemeente. In de jaarrapportage
JGZ worden deze gegevens per gemeente gerapporteerd. In de loop van 2011 hebben we het
productenboek in overleg met de ambtenaren verder aangepast als werkdocumerit voor 2012.
—

Integralejeugdgezondheia’szorg 0-19
In 2010 is de JGZ 0—i 9 één organisatleonderdeel van de gemeenschappelljke regeling GGD HN. Dat
betekent niet dat het a) volledig als een eenheid functioneert. Voor het reallseren van de inhoudelljke
integratie is een plan van aanpak opgesteld In overleg met de medewerkers, het management, de
ondernemlngsraad en het bestuur van de CCD. Het integratleproces bestaat ult een veelheld van
projecten en werkzaamheden met elk weer een eigen plan van aanpak gericht op harmoniseren en
actualiseren en implementeren van werkprocessen. Daarom hebben we gekozen voor het opstelIen van
een meerjarlg Masterplan UGZ met daarin een overzlcht van alIe afgeronde, lopende en geplande
projecten en een aanzet voor de verdere ontwlkkellng van de jeugdgezondheidszorg. In 2011 zljn we
volop hiermee bezig geweest. In 2012 zulien we met de overgang van personeel van de Stichting naar
de GGDdeze fase afsluiten. Daarnaast Is In het kader van vernieuwingJGZ een piotjGZ—team 0—12
opgezet in Graft—de Rijp en participeert de GGD In het onderzoek van TNO naar triage In de
jeugdgezondheldszorg
In 2011 zijn we In opdracht van de gemeenten begonnen met de ultvoerlng van prenatale zorg. We
werken daarbij samen met lokale ketenpartners. In 2011 zIJn we ook van start gegaan met een intern
cursusbureau GCD. Vanult dit cursusbureau worth de organisatie en ondersteunirig georganiseerd van
cursus—, train ings— en voorlichtingsaanbod op onder meer het gebied van prenatale zorg, opgroei- en
opvoedondersteunlng, schoolgezondheldsbeleid en Ieefstljl.
HKZ-certificerlngstraJectfGZ 0-19
DejGZ 4-19 is in 2010 afzonderlljk HKZ—gecertlflceerd, de 0—4jarigenzorg is in 2010
gehercertificeerd. Hiermee heeft de GGD het HKZ—certlflcaat behaald voorJcZ 0-19. In 2011 zIjn we de
werkprocessen verder gaan harmoniseren in één kwallteitshandboekjGZ 0-19.
In het voorjaar van 2011 kreeg deJGZ een minor op het aantonen van een heldere planning— en
controlcyclus op rayonniveau. Om deze redenen hebben we hetjaarplan en de marap’s verder
ultgewerkt naar productie op rayonniveau. BIj de volgende externe audit In het najaar is de minor
opgeheven; we hebben voldoende aangetoond hoe dit proces verloopt. Een belangrijk gegeven hlerblj
was dat we de samenhang van de inhoudelljke registratie van deJGZ en de gezondheidsprofielen per
gemeente op het gebled van overgewicht konden aantonen.
Vroegsignalerlng stevig neergezet
Op 1 januarl 2011 werkten alie medewerkers 4-19 met het digitaal dossier (DD), in april werd ook het
planningsprogramma DO operationeel. EInd 201 1 werkte aiieen deiGZ 0—4 In de reglo Noord
Kennemerland nog niet met de nieuwste versie van het DD. Deze groep medewerkers gaat over In
februari 2012. Het team In Castrlcum volgt in de zomer. De invoering van het digltaal dos5ier vergde
erg veei aandacht. Oat zal zeker ook nog doorlopen in 2012, het iaatste projectjaar. in het complexe
proces van Invoering van het DDJGZ is in de afsprakenplannlng voor 0-4 jarlgen in het najaar vooral
de reglo West—Friesiand eeri aantal zaken fout gelopen. Hierover hebben we diverse klachten
ontvangen en we hebben (helaas) ook de regionale krant gehaald. We hebben daarop herstelacties in
5
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gang gezet en extra lmplementatlebljeenkomsten gehouden voor de betreffende medewerkers. We
hebben geleerd van deze fouten en daardoor verliep de Implementatie in de reglo Kop van Noord—
Holland soepel en zIJn er nauwelijks klachten ontvangen. Bij de afsprakenplanning voor de 4—19
jarigen bleken de knelpunten structureel van aarcl, blJvoorbeeld omdat de huidige applicatie niet goed
aansloot bIJ de werkwijze. De leverancier heeft dit opgepakt en werkt samen met GGD’en aan
verbetering. Intern is een verbeterproject opgezet. Ook blj de inrichting van bet DD bleken ten
opzlchte van de aanvankelijke opzet veel verbeteringen noodzakelljk met betrekklng tot efflciënte
ondersteuning van de professional in de praktijk Een paar zaken konden onmiddellljk worden
opgepakt maar op basis van de analyse Is besloten tot een gedeeltelljke herinrichting. Er is Inmiddels
een bljgesteid plan van aanpak, in 201 2 voigt de ultvoering van de herlnrichting.
De vroegsignaleringsmethodiek ‘Samen starten’ Is in de hele reglo geImplementeerd als onderdeel van
bet uniforme deeljGZ.
Voor de Intenslvering van de samenwerking van OGGZ—teams en JGZ is afgesproken dit thema grondig
en projectmatlg aan te pakken. Het meldpunt OGCZ-jeugd Is geintegreerd en werkzaam voor bet hele
werkgebled In de bereikbaarheidsfunctie van de jeugdgezondheidszorg, inciuslef achterwacht. De
gemeente Hoorn heeft ons verzocht om samen met Bureau Jeugdzorg een plan van aanpak op te
stellen voor het realiseren van 1 coördinatie— en consultatiepunt voor gemntegreerde indicatiestellirig.
We verwachten dat het plan van aanpak In bet voorjaar van 2012 gereecl Is. Op basis hiervan zal
worden bekeken of dit format ook voor de andere reglo’s toepasbaar is.
Voortgaag oniwikkef/rig qG’s
In 2011 werkte meer dan de helft van de medewerkers van de jeugdgezondheldszorg vanuit een CJC
dan wel in een CjG-samenwerklngsverband. Daarnaast Is door een gemeente verzocht aan de GGD om
een kwartlermaker aan te stellen.
In meerdere gemeenten zljn (tijdeiijk) baliefunctionarlssen aangesteld. In 2011 werden de eerste
resuftaten bekend van de Inzet van deze functie in de cjG’s van I-loom en Aikmaar. Daarnaast heeft de
GGD gemeenten een aanbod gedaan op het gebied van teiefonische en dlgitale bereikbaarheid en
advlserlng voor CJG’s. Inmiddels voeren we deze extra taak voor verschillende gemeenten uit. De CCD
participeert in diverse CjG—gerelateerde gemeentelijk projecten waaronder het project Geintegreerde
Indicatiesteiling in Hoorn
iGezin, 1 Plan
Het plIotproject in Hoomn is geëvalueerd. De gedachte 1 Gezin I Plan worth uitgedragen in de hele
reglo. De werkwijze is in diverse gemeenten met onze ketenpartners opgepakt. Ook de
procesregisseurs van de GGD werken vanult de visie. Aan het eind van 2011 maakten tien gemeenten
gebruik van een procesregisseur van de GGD. in het ambteiijk overleg hebben we gediscussleerd over
de uitvoerlng en financiering van de taak zorgcoordinatie. De GGD heeft bet standpunt ingenomen op
basis van iandelijke richtliJnen dat zorgcoordinatie valt onder bet maatwerkdeel van het
basistakenpakket. Over dit standpunt loopt nog een discussle met een aantal gemeenten. Naar
verwachtlng kan deze worden afgerond in een extra AB vergadering in april 2012.
Opgroei- en opvoedingsondersteunirig
2011 was het Iaatstejaar van het project invoering Triple P. De Provincle is akkoord gegaan met het
subsldieverzoek voor bet afronden van de invoering van Triple P in 2012. Positief Opvoeden is in heel
Noord-Holland Noord doorgevoerd en daamnaast is er een borgingsvoorstel gemaakt voor de hele
regio. Opvoedspreekuren worden eenduldlger ingezet, vanuit dezeifde kaders, en daarna met
aanpasslngen op basis van slgnatering en gemeentelijke wensen. Hetzetfde geidt ook voor de opvoed
en opgroelspreekuren.
Fysiek aan/ooppunt in elke geneente
Eind 2011 moest elke gemeente beschlkken over minstens één aanlooppunt GIG. Van uit dit punt
moeten ouders enjeugdlgen snel informatie, advies, opvoedondersteunlng,jeugdgezondheidszorg en
huip op maat krijgen. De meeste CJG-Iocatles zijn ookJGZ-locaties. Bij 90%van de 24 gemeenten is
de GGD betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van een fysiek loket of locatle van het CJG.
6
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Schoo/gezondheidsbe/eid
Eind 2009 Is dejeugdmonitor Emovo op het voortgezet onderwljs uitgevoerd. In 2011 zjn aBe
resuftaten bekend geworden. Op basis daarvan zUn we In het schoolJaar 201 0—2011 van start gegaan
met de Gezonde Schoolrnethode op het Voortgezet onderwljs. In 2011 hebben meerdere scholen zlch
aangemeld.
Het overzicht doelrealisatle 2011 (waarin de realisatle van de doelen ult de programmabegroting 2011)
is opgenomen In bijlage 3.

Totale lasten programmajeugdgezondheldszorg 0-4 en 4—19
Totale baten programmaJeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19
Batig saldo

20.529
20.853
324
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1.1 ,3 Programma Infectieziekten en Milieu (l&M)
Algemeen
2011 was een redelijk stabieljaar. Er zijn geen grote uitbraken van infectiezlekten geweest. Een rustig
jaar was het niet. Vrijwel voortdurend moest een beroep gedaan worden op de flexibilitelt van de
medewerkers, omdat bij de afdelingen SOA en Inspectie en Hyglenezorg (1&H) de vraag naar diensten
nog niet eerder zo groot was als in 201 1. 00k de opgelegde bezulnigingen voor 201 2 raakten de
sector I&M.
Operationele zaken
in 2011 was er veel dynamiek op personeelsgebled. Mede door een tijdelljk hoger zlekteverzuim kostte
het moeite om de bezetting sluitend te maken. Op een enkele uitzondenng na is dat het hele jaar
gelukt. Inspectie en Hyglenezorg is druk geweest met werving, selectie en opleiding van tien
inspecteurs vanwege de (extra) controles In de gastouderopvang In 2011. Op CT -gebied hebben we
gewerkt aan het verbetereri van managementgegevens en de gebrulkte applicatles.
Algemene /nfect/eziektebesrr(jcfing
Na 2010 was 2011 voor de infectieziektebestrijdlng (IZB) een geiijkmatlg jaar, zonder grote uitbraken.
Toch waren er ook opmerkelijke zaken. Zo hebben we het project Vietnam tussen de tulpen’ afgerond.
Doel was zoveel mogelljk mensen binnen de Vietnamese populatie op te sporen die Iijden aan een
chronische Ieverontsteking. Het project is goed vertopen en heeft voldaan aan de doelstelling.
Verpleegkunchgen zijn maanden bezig geweest met bron- en contactonderzoek blj degenen die zijn
opgespoord. Het project is in december afgesioten met een publicatie In Medisch Contact.
Verder kreeg IZB In 2011 te maken met bljzondere zlekteverwekkers als de El-iEC-bacterle en het
Schmallenbergvirus en met kielne verheffingen van de mazelen en bof.
Tegen de verwachting in is het in 201 1 niet gelukt om enkele oefeningen te draaien In het kader van
outbreakmanagement van Infectieziekten. Wet zIjn enkele biJzondere metdingen aangegrepen om deze
in een crisissetting te analyseren en een plan van aanpak te formuleren. In 2012 gaan de GGD’en van
Noord-Holland/Fievoland verder werken aan de vertaling van bet beleidsplan voor bet crisisteam.
Daarvoor Is eind 2011 een gezamenlijke coordinator benoemd, die 00k een aantai oefeningen gaat
plannen.
Tubercu/osebestr/Jding
Vorigjaar zijn er bljna evenveel tbc—gevallen opgespoord als In 2010 (76 tegen 78). Ultgebreide bron—
en contactonderzoeken waren niet nodig. Bijna heel 2011 hadden we nodig om met de andere GGD’en
in de provincie tot overeenstemming te komen over de voorizetting van een gezameniljke aanpak.
Vooral de kosten van externe lnhuur van een speclatlstisch arts tuberculosebestrijding waren hierblj
punt van discussle De nieuwe overeenkomst (met GGD Amsterdam) die in december tot stand kwam
voorzlet in een daling van deze kosten met ongeveer 20%.
SOA -bestr,jd/ng
Noolt eerder deden zoveel mensen een beroep op de SOA—poli als in 2011. Meer dan 3000 mensen
zljn op consult geweest. Dit Is opmerkeiljk omdat de GGD een strikter toelatlngsbeleid voerde in 2011.
Het aantal gevoriden SOA was Iicht hoger dan in 2010 (398 tegen 396). Opvallend was ook de forse
stljging van het aantal vragen op het gebled van seksualiteit, zwangerschap en anticonceptie (van 779
naar 1 030 consulten).
De locatie GGD Zevenhutzen heeft bet eerste volledige jaar achter de rug. 2011 is niet goed
vergelijkbaar met eerderejaren, toen de GGD nog op de Achterdam zeif bivakkeerde. Dit komt omdat
we nu op afspraak werken en omdat haiverwege het jaar een funk aantal ramen op de Achterdam op
last van de burgemeester zIjn gesloten. De beleidsontwlkkelingen In de prostltutlezorg en de
mensenhandel zijn vorigjaar ondergebracht In bet programma Kwetsbare Burger.
Per 1 januari 2012 verandert de naam van de afdeling SOA in afdellng ‘Seksuele Gezondheld’. De
afdeling gebrulki flu de Iandelljk gehanteerde aanduldlng,
8
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Inspectie en HygiEnezorg
Dit onderdeel van bet programma Infectieziekten & Milieu vraagt al enkelejaren veel flexibllfteit. Door
de vele veranderingen en blJstellingen in het Iandelljke en lokale beleld, moeten we ‘uitdagingen’
meestal ad hoc oplossen. In 201 1 lag de ultdaging vooral In het vinden van (veel) capaciteit voor de
afhandellng van de gastouderinspecties. Nooft eerder heeft de afdellng I&H zoveel werk moeten
verzetten ais in 2011 Voor bet eerst maakten we meer dan 9000 inspectie—uren.
Een andere uitdaging deed zich voor in het derde kwartaai van 201 1. De gebruikte applicatle voor de
registratle van gastouders leverde niet de juiste managementgegevens op en gaf een verkeerd (te hoog
Ingeschatte aantal gastouders) beeld. Len tijdrovend onderzoek bracht de fout in kaart. LIe verkeerde
beeldvorming heeft uiteindelljk geen schadelijke gevolgen gehad.
Door het vele werk bij de gastouderinspectles, is het riiet gelukt om in 2011 al een deel van de
peuterspeeizaien te Inspecteren. Wel hebben we de peuterspeelzaalhouders geInformeerd over de
consequenties van de Wet klnderopvang. Zo kunnen zlj zich beter voorbereiden op de inspecties van
begIn 2012. We hopen dat het aantal herinspecties daardoor minder hoog zal uitvallen.
Het aantal Ship Sanitation-Inspecties was in 2011 lets lager dan in 2010 (119 tegen 1 28). Het aantai
inspecties van tatoeage— en pierclngshops lag met 48 beduldend hoger dan In 2010 (26). Dat komt
vooral door aanmeldlngen van nieuwe shops. Sinds halverwege 2011 is een hyglnecertiflcaat van de
.

GGD 3 jaar geldig, voorheen was dat 2 jaar.
LIe GGD en de GHOR hebben de banden aangehaald bIj de adviserlng van de gemeenten over
evenementenvergunningerl. BegIn 2012 wordt de samenwerking In een protocol vastgelegd. Daarnaast
hebben we meegewerkt aan een hygleneonderzoek In pen itentiaire Instellingen en de beoordellng van
hygIene In asieizoekerscentra (2) In de reglo opgepakt.
Med/sdie milleukunde
AIs gevoig van de bezuinigingen, Is In 2011 een eind gekomen aan de inzet van milleukunde voor
blnnenmllleuprobtematlek. De advlseurs milieu en gezondheld hebberi zich gaandeweg bet jaar
moeten beperken tot vraagstukken over bet bultenmilieu. DIt had gevoigen voor twee medewerkers,
die gedeeltelijk herplaatst moesten worden. LIlt Is gerealiseerd in 2011.
Er waren al afspraken over bet onderzoek van bet blnnenmllieu op basisscholen in 2011. I-let
stookseizoen 2011 -2012 is voor gemeenten de Iaatste mogellJkheid om basisscholen door de GGD te
laten onderzoeken. De gemeente Castricum is de Iaatste gemeente waar onderzoek op de baslsscholen
plaats vindt. Dit onderzoek wordt afgerond In 2012.
In de nablje toekomst ligt de verantwoordelljkheid voor de Geneeskundige advlsering gevaarllJke
stoffen (GAGS) blj de GGD. Om ons op deze taak voor te berelden is een van de medewerkers
begonnen met de opleiding tot GAGS. LIe continultelt van de lnzet van een GAGS Is geborgd in een
samenwerkingsverband met andere GCD’en
Reizigersacivisering
Het eerste half jaar van 2011 zagen we minder kianten dan In 2010 (—7%), maar in de tweede helft van
bet jaar kon dit vrljwel geheel worden Ingelopen. in totaal hebben 13.949 mensen bet
vaccinatlespreekuur bezocht. LIe gemidcielde opbrengst per kiant lag In 2011 3% hoger. Dat Is vooral te
danken aan de uitbrelding van bet assortiment reisartikelen voor de losse verkoop (toename 1 6%). Het
aantal verkochte vacclnaties nam in 2011 bijna 3% af. Het aantal UVIT-klanten (zorgverzekeraars—
combinatle Univé—VGZ--IZA—Trias) dat korting kriJgt, Is vorig jaar verder gedaald naar 33%.
Vorig jaar heeft UVIT meer aandacht geschonken aan reizigersadvisering door de GGD dan een Jaar
eerder, maar in totaal blljft de tegenprestatle van UVIT nog voor verbetering vatbaar.
In 2011 Is de aanbesteding van inkoop vaccins samen met enkele andere GGD’en opgepakt. Naar aIle
waarschijnlljkheid dalen de inkoopkosten met 5%. BegIn 2012 worden de nieuwe contracten getekend.
Het overzlcht doelrealisatie 2011 (t.o.v. de programmabegrotlng 2011) Is opgenomen in bljlage 3.
5.1 77
5.58 1
404
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1 .1 .4 Programma Sociaal Medische Gezondheidszorg (SMGZ)
Algemeen
Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in februari 2011 besloten om de Soclaal Medische Advisering
per I januari 2012 te stoppen omdat dit product niet kostendekkend was. I-let gevoig daarvan is dat cie
betrokken medewerkers bovenformatlef werden.
Verder is de RlJkslnrichtlng voorjeugdlgen de Doggershoek per I maart 201 1 gesloten. De GGD
verzorgde sindsjaar en dag de medische zorg aan alle bewoners van deze inrlchting. Door de stuiting
werden deze medewerkers eveneens bovenformatief.
Op een na hebben alle medewerkers zowet Intern als extern passend werk gevonden.
Openbare Geeste//Jke Gezondhe/dszorg
De drie teams Vangnet en Advies hebben in 2011 weer meer meldlngen ontvangen. In de Kop van
Noord-Hoiland moesten we daardoor een wachtlijst invoeren. De oorzaak hiervoor lag mede In de
beperkte formatie die we in deze regio kunnen inzetten. Gesprekken met de gemeente Den Helder
hierover zljn gaande.
In West—Fries land was de personele inzet beperkt door een Iangdurlg zieke en het vertrek van een
medewerker. Het team Is per 1—1—2Ol2weer op voIle sterkte.
In Noord—Kennemerland Is veel energie gestoken in de samenwerking met het Veiligheidshuls. In 2011
zljn we gestart met een regionale stuurgroep OGCZ. I-let doel Is ketenpartners bIJ elkaar te brengen,
kennls uit te wisselen en voorstellen te doen voor effectieve samenwerking In de keten.
Centrum voor prostitut/ezorg GGD Zeven/wizen
In oktober 2010 startte het centrum voor prostitutIezorg aan het ZevenhuIzen 10 te Aikmaar met
spreekuren. In eerste Instantle richt GCD Zevenhuizen zlch op prostltuees in Alkmaar. Alleen de locatle
is nieuw, at sinds 1990 houdt de GGD spreekuur voor prostituees die werkzaam zijn op de Achterdam.
Er kwam oak meer tijd beschlkbaar om de zorg voor prostituees op een kwalltatiefgoede en
verantwoorde wljze vorm te geven. Van een dagdee( spreekuur zIJn we naar 3 dagdelen spreekuur
gegaan. In de startfase Is contact gelegd met het Prostitutle & Gezondheidscentrum 292 in Amsterdam.
Er zijn ervaringen ultgewisseld en Prostitutle & Gezondheldscentrum 292 heeft aangeboden om te
ondersteunen bij bet opzetten van een spreekuur voor maatschappelljk werk.
Het aanbod van GGD Zevenhuizen rlcht zich op de volgende vormen van hulpvertenlng en
ondersteuning:
• Medlsche zorg en preventle:
• Maatschappelljke ondersteuning gerlcht op oplossingen voor praktische problemen;
• Ultstaptrajecten zonder dat er sprake is van een dwangsltuatle;
• Uitstaptrajecten variult een dwangsltuatie.
Voorafgaand aan de verhulzing waren er wat zorgen of de prostituees de weg naar GGD Zevenhuizen
wet zouden weten te vlnden. Rondom de verhuizing hebben we daarom veel aandacht besteed aan
ultleg over de nieuwe Iocatie, de bereikbaarheld en het maken van afspraken. In het Nederlands en
Engeis zIjn kaartjes met Informatle over de nleuwe locatle, de openingstlJden, route etc. uitgedeeld en
persoonlljk toegellcht. Na een aanloopperiode weten de vrouwen bet centrum Inmlddels goed te
vinden.
Forensfscfie Genee5kunde
In 2011 heeft de forensische eenheid een druk jaar gehad. Zo was er een Ilchte stijging van bet aantal
consulten voor de polltie en het aantal Iljkschouwingen voor de gemeenten. De gemiddelde tijd die we
besteedden aan een consult voor de politle daalde echter. Dit kwam door de toename van telefonische
consulten. TegellJkertijd waren er oak meer ultgebrelde consulten biJ bljzondere forenslsche
onderzoeken. Het aantal consulten in de penitentialre Inrlchtingen daalde iicht. Ditheeft onder meer te
maken met bet sluiten van De Doggershoek in maart 2011.
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De politie beskot elnd 2011 het contract arrestantenzorg op te zeggen en de zorg opnieuw aan te
besteden. GGD Hollands Noorden, GCD Amsterdam en GCO Kennemerland hebben besloten samen te
werken mede vanwege de nieuwe regio—lndeling van de National Politie. WIJ beschouwen de forensisch
geneeskundige zorg als een publleke taak en vandaar dat het van groot belang is om samen te werken
met de nleuwe politieorganisatle. Met alle opdrachtgevers is !aagdrempelig een aantal keer per Jaar
contact. Meldingen/klachten van opdrachtgevers worden hierdoor snel en effici4nt aangepakt. De
klantzevredenheid is goed, blijkt ult de gesprekken met opdrachtgevers.
Op persoriele viak waren er wat wisselingen. Er is een nleuwe forensisch arts aangenomen nadat een
van de huldige artsen aangaf te willen stoppen. Desondanks is er een blijvend tekort aan forensisch
artsen. Dit heeft tot gevoig dat we in 2011 meer forensisch artsen hebben irigehuurd.
F-let overzicht doelrealisatle 2011 (waarin de realisatie van de doelen uit de programmabegroting 2011>
is opgenomen In bUlage 3.
Totale (asten programma Sociaal Med ische Gezondheidszorg
Totale baten programma Soctaal Medlsche Cezondheidszorg
Nadelig saldo

2.898
2.8 25
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1 .1 .5 Programma Gezondheidsbevorderlng, Beleid en Onderzoek (GBO)
BeIeId
In 201 1 hebben we bet regionaal beleidsadvies opgesteld om de gemeenten te ondersteunen bij bet
maken van bet lokaal gezondheidsbeleid. Het advies is stap 2 ult het zogenaamde 3—sporenbeleid van
de CGD. Stap bestaat uit bet maken van de gemeentehjke gezondheldsprofielen. In stap 2 vertalen
we de regionale resuitaten en het landeiljk beleld in een beleidsadvies voor gemeenten. Stap 3 bestaat
uit bet praktlsch ondersteunen van gemeenten bIj het proces van het maken van iokaal
gezondheidsbeleid.
De beleidsmedewerkers werken voor de hele GCD—organlsatie. In 2011 hebben we bijvoorbeeld voor
dejeugdgezondheidszorg de coordinatle gedaan van de opvoedondersteuning, met aandacht voor
stimuiering van opvoedcursussen en -spreekuren. Daarnaast hebben we een rol gespeeld blj de
ontwikkeling van de Centra voorJeugd en Cezin, het prostltutiecentrum GCD Zevenhuizen en het
project Vietnam tussen de Tulpen, hepatitis B opsporing en doorverwijzing.

Gezondhe!dsbevorder/ng
Gezondheidsbevordering ondersteunt gemeenten blj de vertaling van het gezoridheldsproflel en het
regionaal advies naar het lokale beleid en de uitvoering hiervan. In 2011 hebben we de
werkzaamhederi voorbereid, in 201 2 gaan we van start met de ultvoering. Medio 2013 moet elk van de
21 gemeenten in de regio nieuw Lokaal Gezondheidsbeleid hebbenyastgesteld.
Een ander belangrijk thema in 2011 was de Gezonde School Methode voor bet voortgezet onderwijs.
Dit is een methode om op schoolniveau gezondheidsbeleid te structureren en op de kaart te zetten. In
2011 zljn 16 scholen van start gegaan met De Gezonde School. De scholen kozen vooral voor de
thema’s genotmiddelen, seksuafitelt, gezond gewlcht en psychlscbe gezondheld am aan te werken.
GGO, ZONH, Omring Thuiszorg en Sportservice Noord-Holland werken samen aan een preventie
platform In de reglo Noord—Holland Noord. Doel Is orn organisaties die werkzaam zijn in de
preventleketen te binden. Samen willen ze een integraal, samenhangend, financleel geborgd
preventiebeleid In de regio Noord-Holland Noord neerzetten op alle niveaus. De uitwerklng hiervan
vindtplaats in 2012.
Voor het project Jeugd en Alcohol zijn vele Initiatieven ontwlkkeld en uitgevoerd op scholen. Zo hebben
we een succesvolle proef gedaan met de interactieve ouderavond ‘Onder invloed’. Voor het project ‘dat
drinkt niet’ (peer—education) hebben we sponsoren gevonden. Daarmee kan dlt project in 201 2 in de
Kop van Noord-Holland en Noord—Kennemeriand en blijvend In West—Friesland uitgevoerd worden.
Onderzoeksresultaten tonen aan dat er goede resultaten geboekt zljn in de alcohoipreventie onder de
16 jaar. De doetgroep boven de 16 jaar behoeft flog aandacht.
In 2011 is het project ‘1k lekker Fit!?’ (bewegen, voeding en gezonde keuzes maken) gestart op 30
baslsscholen in de regio. Naast theorle en gerlchte bewegingslessen voor school Is er een breed
keuzeaanbod voor sportdagen, schoolontbljt en traktatleworkshops voor ouders. Diverse pilots van
Beweegkuur zijn opgezet om voiwassenen met overgewicht te stiniuleren tot eeri gezonde leefstljl. De
integrale aanpak gezond gewlcht staat beschreven in de nota Gezond Gewlcht. De nota is tot stand
gekomen door samenwerking in een kerngroep tussen gemeente, ketenpartners en eerste lljn. In 2011
is de subsidle Preventiekracht voor onze reglo toegekend. Deze subsidie maakt diverse
uitvoeringsprogramma’s in het kader van gezond gewicht mogelijk.
De aanpak van psych ische gezondheid staat beschreven in de notitie Mentaal VitaaI in Noord—I-Iolland
Noord. Een notitie ontstaan ult een samenwerking tussen betrokkeñ partijen. Voor twee onderdelen
van bet programma Is subsidle verfeend vanuit bet ZONmw programma Preventiekracht dicht bij huls.
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Het gaat om de aanpak depressiepreventie in Noord-Kennemerland en de aanpak overgewlcht en
depressie in de Kop van Noord-Holland en West-Friesiand.
Over seksualitelt organiseerden we naast bestaande projecten als ‘Lang Leve de Liefde’ (VMBO) en
‘Lentekriebels’ (80) In 2011 voorlichtingsactiviteiten voor de Antilllaanse stichtlng Parel in Den
Helder. In Aikmaar heeft een groep Marokkaanse vrouwen vanuit Stichtlng Majo bljeenkomsten
georganiseerd voor melden van 12 tot 1 8jaar. in december is voorlichting gestart voor Marokkaanse
jongens. ABe activitelten zijn gefinancierd vanuit een landeljke subsidle.
—

-

Epidemiologle
in 2011 brachten de epdemiologen maar flefs 89 onderzoeksrapporten uit; een bijzonder productief
jaar’ Als resultaat van de jongerenenquête EMOVO 2009/2010 zijn in 201 1 de laatste schoolrapporten,
de gemeenterapporten en themarapporten over psychlsche gezondheid en seksualiteitverschenen.
Verder maakte epidemiologle voor alle gemeenten eenjaaroverzlcht met de belangrijkste
productiecijfers van de GGD. Ook verscheen een factsheet over zelfdodtng en gedachten aan
zelfdoding, zUrl er diverse evaluatieonderzoeken uitgevoerd en Is geparticipeerd in enkele landelljke
onderzoeken.

Met het verschijnen van de gemeentelijke en regionale gezondheidsprofielen in het najaar heeft
epidemlologie een belangrijke nleuwe ontwlkkeling ingezet. In deze gezondheidsprofielen zijn aBe
relevante beschikbare gegevens over de gezondheid van de inwoners per gemeente inzichtelijk
gemaakt. De bedoeiing is dat deze gegevens in de loop der jaren vtorden uitgebreid en steeds
aangevuld met de meest recente informatie.
Onveranderd hoog bleef het aantal ad hoc vragen dat in 2011 de medewerkers van epidemiologie
afhandelden, namelijk 1 58. lets meer dan de helft van de vragen was afkomstlg van buiten de GGD, de
rest van de vragen betrof Interne vragen van directie, management en collega’s. Vrageri van bulten de
GGD waren onder andere afkomstlg van gemeenten, andere GGO’en, scholen, ketenpartners, RIVM,
universiteit, Inwoners ult Noord—Holiand Noord enjournalisten.
In 2011 is ook de voorbereldende fase en de dataverzameling van de Kindermonitor afges(oten. Tu5sen
half oktober en eind december vulden ruim 21.000 ouders/verzorgers van kinderen van 0-l2jaar de
Kindermonitor In; dit betekent een respons van 56%. Dit was de eerste keer dat de dataverzamellng van
een grootschalig epidemiologisch onderzoek vrljwel uitsluitend via internet Is uitgevoerd.
Het overzlcht doelreallsatie 2011 (waarin de realisatie van de doelen uit de programmabegrotlng 2011)
Is opgenomen in bljlage 3.
Totale lasten programma Gezondheldsbevorderlng, Beleld en Onderzoek
Totale baten programma Gezondheldsbevordering, Beleid en Onderzoek
Negatlef saldo

2.080
2.058

Voor identificatiedoeleindefl.
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1.1 .6 Programma Directie en Beleidsstaf
Algemeen
201 1 heeft voor de GCD In het teken gestaan van bezuinigingen, richting bepalen en vernleuwen.
Als gevoig van rijksbezuinigingen op het gemeernefonds hebben gemeenten besloten 10% op de
Gemeenschappeljke Regelingen te korten. 00k komt er In 2012 geen prijs en tooncompensatle en
vraagt het bestuur extra bezulnlgingen om de reserve op orde te krijgen waardoor de teller voor de
GGD in 2014 op 14.25% bezuinlgingen staat. In een rapport van Deloitte dat op verzoek van het
bestuur is opgesteld werd duidellJk dat dit een zeer ambitleuze doelstetling is met de nodige risico’s.
Voor de GGD betekenen deze beslissingen dat per 2014 1 2,25% op de bijdrage per inwoner bezuinigd
moet zIJn. Na Intensief overleg met de gemeenten is bestoten tot een aantal maatregelen om de
beoogde bezulnigingsdoelstelilng te realtseren. Tijdens bet besluitvormlngstraject hebben we drie
bijeenkomsten gehouclen met raads— en commissleleden van gemeenten. Tijdens ‘speeddates’ met
medewerkers maakten raadsteden op bijzondere wijze kennis met de werkzaamheden van de GGD. Op
deze avonden kwamen ook de bezuinigingsvoorsteilen aan de orde. Dit was bedoeld om input te geven
voor de door de raderi op te stellen zlenswiJzen. I-let Algemeen Bestuur heeft vervolgens besloten
welke bezuinlgingsvoorstellen ye rder uftgewerkt moesten worden.
BegIn 2010 heeft de GGD deJeugdgezondheidszorg 0-4 overgenomen van de thuiszorgorganisatles.
De medewerkers die mee kwamen zijn ondergebracht in de StichtlngJeugdgezondheidszorg GGD
Hoilands Noorden. In bet sociaal overdrachtsdocument is opgenomen dat die medewerkers
rechtspositioneel per medfo 2012 moesten zIjn ondergebracht bij de GGD. De voorbereidingen daartoe
ziJn in 2011 gestart. De voorwaarden voor de overgang van medewerkers zIJn besproken met de
Ondernemlngsraad en vakbonden. Inmiddeis Is er een onderhandeilngsakkoord met de vakbonden.
Door de overname per 201 0 van de Jeugdgezondheidszorg 0—4 jaar van de thulszorgorganisaties
verdubbelde de omvang van de sector jeugdgezondhefdszorg. Tegelijkertijd viet van de sector Sociaal
Medlsche Gezondheidszorg een aantai taken weg of verminderde. Deze onbalans is een van de
redenen geweest om Intern te onderzoeken of onze organisatlestructuur en onze werkwljze nog wet
toekomstbestendig zIJn. Daar kwam biJ dat de bezuinigingen extra druk tegden op de toch at gewenste
verhoging van onze efficiëntle en effectiviteit. Oak verandert de omgevlng van de GGD ingrijpend en in
hoog tempo. Het DB heeft In 2011 Ingestemd met bet starten van een proces van organisatie
verandering, waarblj de hoofdstructuur van de CGD zal worden aangepast. Naar veiwachting zal dit in
de loop van 2012 tot concrete voorstellen teiden.
I-let meerjarenbeleidsplan GGD Hotiands Noorden 2011-2014 met bet motto ‘Samen werken aan
gezond leven’ is in 2011 voorbereid. Definitleve vaststeiting heeft op 20 februari 2012 plaatsgevonden.
In dlt meerjarenbeleldsplan ziJn een aantal lnhoudelljke ambitles opgenomen, deze zljn:
• Versterken rol GGD in (soclale en fysiek) vettigheld;
• Maatwerkadvlsering voor Iokaal gezondheldsbeleld en reglonale aanpak vergroten/ versterken;
• Versterking infectieziektebestrijdlng en hygienezorg;
• GGD ats spin in bet web voor zorgmijders;
• De kracht van de GGD optlmaal benutten biJ de ontwikkelingenjeugd(gezondheids)zorg;
• Dc organisatle van de GGD verder professlonaliseren en de externe oriëntatie vergroten.
De bestureri van Velligheidsregio Noord—Holland Noord en GGD Hollands Noorden hebben de directeur
van de GGD HN tot directeur Pubileke Gezondheid benoemd. Tevens benoemden zij de directeur GHOR
van de veiligheldsreglo tot piaatsvervangend directeur Pubiieke Gezondheld. Hiermee is de continulteit
van eenduidige leiding bIJ gezondheidscrises gewaarborgd. Dit is een direct gevoig van de wiJziging
van de Wet pubiieke gezondheld op 1 januari 2012. De banden tussen Veillgheidsregio en GGD worden
niet alteen hierdoor nauwer, maar ook door de voorgenomen gezamenhijke hufsvesting. Beide
organisatles besloten in oktober, aangevuld met de politic, tot nieuwe gezamentljke huisvesting vanaf
elnd 2014— begin 2015.
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Het Dageiijks Bestuur bezocht tijdens zlJn themadag het team Vangnet & Advies en het GGD
Prostitutlegezondheidscentrum in Alkmaar. Het Algemeen Bestuur heeft in september een werkbezoek
gebracht aan het RIVM en het Nederiands Jeugd instituut.
in 2011 zlJn het privacyreglement en het privacyhandboek geheel herzlen. Ook is een
prlvacyfunctlonaris aangewezen, die eerste aanspreekpunt is voor cliënten of inwoners die vragen
hebben over privacy.
Vermeldenswaard is dat alle werkveideri van de GGD hun HKZ kwaliteitscertlficaat hebben behouden.
De klanttevredenheidsonderzoeken laten een positief oordeei over de GGD dienstverlening zien. De
uitkomsten betrekken we blj het bepalen van de GGD koers. Vanwege de gewenste organisatle
ontwikkeling (zie o.a. de meerjarenbeieidsambities) Is overigens wel bestoten de doorontwikkeilng van
het kwaliteltsmanagementsysteem naar het INK model lets ult te stellen.
Comrnunicat/e & Kennisseivices
2011 was het eerste jaar van de nieuw gevormde afdeling Communicatie & Kennisservices. De afdeiing
is op 1—1 —201 1 ontstaan uit de fusie van het team Corn municatie, het informatiecentrum (vm. GBO) en
de functie Pubiieksvoorlichting (vm. G8O), Het onderdeel Communicatle is in 201 1 accountgericht gaan
werken. Elk bedrijfsonderdeel kreeg hierdoor specifieke aandacht. We merkten dat door intensieve
samenwerking het vertrouwen en daarmee de hoeveelheid werk toenam. In 2012 willen we meer
doelgroepgericht en themagerlcht communiceren. De GGD heeft een breed takenpakket met vele
klantgroepen. We hebben de belangrijkste gedefinieerd en als aanclachtsvelden benoemd voor de
adviseurs. Daarnaast werken we aan de strategische ondersteuning van de directie,

Het onderdeel Kennisservices zal zich de komende Jaren ook verder ontwlkkeien. Van praktische
ondersteuning van de organisatie door het vindbaar maken van Informatle, wliieri we ultgroeien naar
een strategische functie die mensen en hun kennis met elkaar In verbinding brengt. in 201 1 hebben we
een stappenplan gemaakt voor de Invoering van Kennismanagement en een intern onderzoek gedaan
naar de behoefte van onze kiant. Daarult bleek dat er behoefte Is aan een systeem waarin medewerkers
kennis kunnen vastieggeri en behoefte aan een leidraad om mensen kennis te laten delen. De wens van
de medewerkers is ook een wens van de organisatle. Het MT heeft niet voor nlets ais doelen voor de
organisatieontwikkeilng onder meer benoemd dat de interne sanienwerking en organisatorische
fiexibliftelt gefaciliteerd moeten worden en de professionaliteit en verantwoordellJkheid van
medewerkers tot hun recht moeten komen. De afdelfng C&K denkt daar een spllrol In te kunnen
vervullen. In 2012 nemen we de verdere stappen naar een nieuw soort dlenstverienlng.
In 2011 heeft de afdeling C&K ondersteuning verleend bij vele projecten en processen in de
organisatle, zoals de organisatieontwlkkeiing, de overgang van medewerkers van de stichtlng
Jeugdgezondheidszorg GGD, advisering rondom het 3—sporen beleid, invoering accountmanagement,
adviserlng over positlonering van de GGD (binnen de CJG’s), projectmatig werken en de organisatie van
themabiJeenkornsten en bezoeken. Daarnaast heeft de afdeflng hard gewerkt aan de (verbetering van)
eigen middelen zoals de nieuwsbrieven, intranet en Internet, hulsstljl en drukwerk.

Totale fasten programma Dlrectie & Beleidsstaf
Totale baten programma Directie & Beleidsstaf
Resultaat voor bestemming
Mutaties in reserves
Resultaat na bestemming
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1 .1.7 Progranima Bedrijfsvoering (By)
Flnanciën
Voor de afdellng Financlën stond 2011 In her teken van de bezulnigingen en de wlJzlgingen In de
begrotingsmethodlek. Naast de reguliere activiteiten rond het opstellen van jaarrekening en de aparte
verantwoording van de 0—4jarlgenzorg is veel aaridacht besteed aan de herziene begroting voor 2012.
In 201 1 zijn zoveel mogeiijk kosten direct op de verschlllende onderdelen verantwoord in plaats van
via een algemene doorberekenlng vanult Bedrijfsvoering. Doorrekening hiervan voor 2012 leldde tot
bet opstellen van een herziene begroting voor dat jaar (inmiddels door het AB vastgesteld). Daarnaast
Is de mogelljkheid onderzocht om te komen tot een wzIgIng in de kostentoerekenings— methodlek
van de aanvuflende taken. Door preciezer toe te rekenen, kan de kostendekkendheid van deze taken

verbeteren.
Verder hebben we aandacht besteed aan het verbeteren van de projectadministratle. Sinds de
overname van de zorg voor 0-4 jarigen voert de GGD een aanzlenlijk groter aantal projecten ult voor
de aangesloten gemeenten. Het Is van groot belang dat de administratie hiervan nauwkeurig en
volledig gebeurt. Natuurlijk om verantwoordlng af te kunnen leggen naar de gemeenten, maar ook om
de kostendekkend held re kunnen beoordelen.
In 201 1 zijn we ook verder gegaan met het verbeterplan van de afdeling. Personeelsverloop leidde tot
herschikklng van taken. De bezuinlglngsopdracht stond slechrs beperkte vervanging toe. Minder
mensen moeten In de toekomst een grotere organisatie bed ienen. 1-Ilervoor Is een heldere omschrijving
van processen en taken nodig en commitment. Voorals flog is de afdeling goed op weg en ziet met
vertrouwen de toekomst tegemoet.
Personeel en Organisatle
De focus van P&O In 2011 lag bij bet inrlchten van bet P&O-beleid op de gewenste organlsatle
ontwikkellng. Het heeft in november 2011 geleld tot vaststetling van bet P&O—beleid 201 1—2014,
Hierin is een aantal kaders, ultgangspunten en speiregels geformuleerd. Maar nag meer zijn ambities
ultgesproken om medewerkers “In positle” te brengen. Om dat te berelken zijn medewerkers nodig die
samen en in gezamenlijkheld hun bijdrage willen leveren aan een professionele, efficient
dienstverlenende en klantgerlchte GGD.

Alle beheersactiviteiten en werkprocessen op P&O—gebied waren er In 2011 op gericht om oak in de
toekomst een belangrijke basis te bleden voor de gewenste professlonalisering van de mcdewerkers.
Op een aantal terrelnen is nog een inhaalslag nodig, bier hebben we In 2011 hard aan gewerkt.
Daarnaast is op de afdellng P&O vooral een grote werkdruk en —last gelegd om de rechtspositlonele
overgang naar de CAR/UWO voor te berelden van de medewerkers, die vallen onder de Stlchting
JGZ/GGD en de CAO VVT.
Fad//ta/re Dienst
In 2011 hebben we een technisch Programma van Lisen voor het nleuwe hoofdkantoor In Alkmaar
gemaakt. De bestaande gebouwen zIjn in kaart gebracht en de gegevens zijn admlnistratlefverwerkt.
In verband met de opdracht van bet AR voor bet verminderen van het aantal JCZ locaties, hebben we
het achterstalllg onderhoud in diverse gebouwen nog nlet geheel kunnen wegwerken.

In 201 1 zljn aanbestedingen uitgevoerd voor koffleautomaten en schoonmaak. Belde zijn succesvol
afgerond.
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‘CT
in 2011 is de migratle gestart van de diverse systemen van deJeugdgezondheidszorg 0-4 van de
thulszorgorganisaties naar één centraal systeem. Hierdoorworden planning en EKD (Eiektronisch Kind
Dossier) samengevoegd.
00k zIJn we gestart met het opzetten van een management informatiesysteem waarin operationele en
financiëie gegevens worden gecombineerd om rapportages te maken.
in 201 1 is ook duideiijk geworden dat het optimaliseren van de informatiehuishouding van de GGD niet
langer kan wachten. 1-liervoor zijn lnvesteringen noodzakeiijk die ook zichtbaar zijn In de financlëie
verantwoordlng. Naar verwachting zal dft ook de komende jaren nog tot verhoogde inzet leiden.

I 85

Totale lasten programma Bedrijfsvoerlng
Totale baten programrna Bedrijfsvoering
Resultaat voor bestemmlng
Mutatles in reserves
Resultaat na bestemming

ii.
47 -I47
0

1.1.8 Exploitatieoverzicht 2011
Baten en lasten GGD HN totaal:
GGD
(bedragen x€ 1.000.-)

L

Begroting
2011

Realisatle
2010

Realisatie
2011

30.321
30.612

34.514
34.867

31.651
32.234

Resuitaat voor bestemming
Toevoeglngen/onttrekkingen aan
reserves

291

354

583

Resultaat na bestemming
-I- = nadelig

336

Lasten
Baten

44

354-

50
633

De hier opgenomen cljfers betreffen het hoogste aggregatieniveau (alieen de totalen van kosten en
baten). in de jaarrekenlng (hoofdstuk 3) worden de iasten en baten per programma in groter detail
weergegeven en wordt een toeilchting gegeven op de belangrijkste verschiilen tussen de realisatie en
de vastgesteide begrotlng. In de begroting is ultgegaan van een resultaat van € 0,— onidat daar de
dotatle aan de negatieve reserve van de GGD al in was opgenomen. Verslaggevlngsvoorschriften maken
het echter noodzakelljk dat deze dotatte niet in de exploitatie ails doorgevoerd maar dat daartoe bij

het vaststelien van de jaarstukken besloten wordt.
Het resuftaat voor bestemrning bedraagt € 583.000 positief. Na verwerking van mutaties in de reserves
bedraagt het posltleve resultaat voor 2011 € 633.000. HIerin is de efficlenq,winst opgenomen die
ingecatculeerd was bj de integratie van cle 0—4 janigenzorg. Deze efficiencywinst was in de begroting
lngeschat voor€ 389.000. Het daadwerkelijke resuitaat over 2011 (exciusief mutaties in de reserves)
is dus € 229.000 positieverdan voorzien. De oorzaken hiervoor zijn velerlei. Reeds gerealiseerde
bezuiriigingen en extra opbrengsten op onderdelen staari tegenover hogere kosten van ondersteuning
en meer personele lnzet om bepaalde extra opbrengsten te genereren. In de toelfchting op de
individuele programma’s wordt aandacht besteed aan de verschf Hen op programmaniveau.
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1.2

Paragrafen

1.2.1 In1eidng
In dit hoofdstuk van de programmaverantwoordlng wordt ingegaan op een aantal beheersmatlge
aspecten van de organisatle. Met behuip van een aantai in het BBV voorgeschreven paragrafen wordt
ingegaan op belangrlJke ontwikke1Ingen achtergronden en risico’s die aan de GGD Hoilands Noorden
gerelateerd zIjn. De onderwerpen die in de paragrafen aan de orde dienen te komen zIJn deels in het
Beslult Begroting en Verantwoordllng opgenomen en verder vrIj te bepalen. In overeensternming met
Artikel 26 BBV nemen we in dftjaarversIag dezelfde paragrafen op als In de programmabegroting.
Voor de GGD Hollands Noorden zijn de volgende paragrafen van toepassing.
• Weerstandsvermogen (incluslef te onderschelden risico’s)
• Financieririg
• Bedrfsvoering
• Onderhoud kapitaaigoederen
• Verbonden partijen
• Rechtmatigheid
1 .2.2 Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen kan gedefinleerd worden als het vermogen van de GGD Holiands Noorden om
niet—structureie flnanciële risico’s op te kunnen vangen. Door de aanwezigheld van eeri financlële
buffer Is het mogellJk om onvoorziene of voorziene tegenvallers op te kunnen vangen zonder in het
betreffende jaar geconfroriteerd te worden met een negatief eigen vermogen en zonder een aanvullend
beroep op cie deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling te hoeven doen.
De GGD Is een gemeenschappelljke regeling waarvoor de gemeenten ulteindelljk het
weerstandsvermogen vormen. Hiermee is de relevantle van deze paragraaf ietS minder dan de wetgever
beoogt, maar voor het Inzicht van de deelnemencie gemeenten is het wel degelijk van belang om te
weten hoe de reservepositie erult ziet en welke risico’s te onderschelden zijn die In de toekomst van
invioed kunnen zIjn op de omvang van het weerstandsvermogen.

Reserves envoqrzieningen
Stand reserves en voorzlenincien per 31—1 2—2011
Bedragen in € 1.000,—
31—12—2010
Igemene reserves
343 —I—
Reserve
336
aldo 2010 (—1-- nadellg)
aIdo 201 1 (—/- nadelig)
7 —ITataa/ algemene reserves
Bestemmingsreserves
Reserve FPU
Huisvestlng West—Friesland
Reserve Leegstandsvergoeding
Tataal bestemmingsreserves
Totaa/ voorzieningefl
TQTAAL RESERVES * VOOR2’IENINGEN

31—12—2011
68 —I633
565

7
204
0
211

3
173
47
223

0

0

204

788
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Algemene reserve
0—4 jarlgenzorg In
De algemene reserve was eind 2010 als gevoig van de kosten van integratie van de
2010 van € 336.000,
de GGD zoals verwacht negatief. Na toevoeging van bet positieve resultaat over
is gekomen,
waarvan volgens de besluitvorming € 275.000 ten gunste van de algemene reserve
bet resultaat over
van
toevoeging
Na
bedraagt de algemene reserve per elnd 201 1 € 68.000 negatlef.
aai van
begrotingstot
het
van
2011, bed raagt de aigemene reserve € 565.000 posltief (ongeveer 1 ,6%
201 U.
de extra kosten
Gecondudeerd kan warden dat de GGD met veel inspanningen In staat Is geweest om
betrekken. Door
te
middelen
elgen
die gepaard gingen met de Integratie van de 0—4 Jarlgenzorg ult de
de algemerie
spaarzaam te zijn met de beschlkbare middelen is de tlJdelijke negatleve stand van
reserve inmiddels aiweer omgebogen.
bijdrage. Dft
Voor de komende jaren ligt er een aanzienlljke bezuinigingsopdracht op de algemene
. Omdat niet In
gaat mede gepaard met bet gedwongen afscheicl nemen van een aantai medewerkers
mogeiijk dat
goed
het
is,
is
beschikbaar
mensen
deze
alie gevalien meteen een nieuwe werkkring voor
Naar
worden.
kan
gerealiseerd
salarislasten flog enige tijd doorlopen voordat de besparing geheel
te zlen
diensten
verwachtlrig zal vanaf 2012 eveneens een beperking van bet volume van aanvullende
zodat de financiëie
ziJn. Deze diensten worden grotendeels uitgevoerd door tlJdelljk personeel
aanvullende diensten
Echter,
beperkt
blUven.
welHcht
gevoigen van bet wegvallen op dat onderdeel
als gevoig van het
zullen
kosten
Deze
zorgen ook voor dekking van de overheadkosten van de GGD.
dlt met enige
zal
wegvaiien van dekking In evenredige mate verminderd moeten worden. Mogelijk
van deze operatle kan
vertraging gerealiseerd worden. Een aanwezige reserve ter dekking van gevolgen
helpen blj bet opvangen van eventuele tegenvallers hierin.
de gewenste
I-let Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 28 februari 2011 vastgesteld dat
hetzelfde bedrag
hoogte van de algemene reserve maximaal € 600.000 voor de wettelijke taken en
1 bedraagt. 1-foewel de bezuinigirigen waarmee de GGD geconfronteerd wordt
voor de aanvuliende taken
reserve In de
ten koste gaan van bet budget van de GGD, zal de gewenste hoogte van de algemene
Indlen
worden.
kunnen
loop van de jaren als gevoig van de hopetlJk positieve resultaten opgebouwd
van
vormen
met het
ook in 2012 een positief resuitaat behaaid worcit, kan een begin gemaakt worden
opvangen.
een risicoreserve voor aanvuliende diensten om de risico’s van dlscontinuiteit te kunnen

Bestemmingsreserves
biJ de GGD Hollands
Naa5t de algemene reserve zijn per 3 1—12—2011 bestemmirigsreserves aanwezig
Het betreft bier de
afgezonderd.
rlchtlngen
Noorden. Deze gelden zijn met vastgestelde aanwendings
volgende zaken:

31—12—11
(x€ 1.000)
3
1 73
47
223

Bestemmingsreserves:
FPIJ—iasten
Huisvesting West Friesland
Reserve Leegstandsvergoeding
Totaal bestemmingsreserves

De gelden die zijn afgezonderd In bestemmlngsreserves hebben een bepaaide vastgeiegde
voor het vormen en
bestedingsrlchting. In de toelfchting op de balans aim de achteriiggende redenen
ter bekostiging van
dlent
FPU—Iasten
reserve
aanhouden van deze zaken opgenomen. De bestemmings
de FPU—lasten van een voarmalig medewerker.
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De bestemmingsreserve huisvestlng West-Friesland is bij de fusie ingebracht door de GGD
Westfriesiand om de realisatie van huisvestlng in West—Friesland mogelljk te maken. Het nog
investerlngen
aanwezige bedrag zai evenredig aan de afschrijvlngslasten die gepaard zijn gegaan met
vrijvallen.
jaren
de
komende
in
in het pand aan de Maelsonstraat te I-loom
betrekking
Bij de bestemming van bet resultaat over 2010 Is een bestemmlngsreserve gevormd die
van een deel van
heeft op de huisvesting in Schagen. In 2010 is dejaarlijkse vergoeding voor leegstand
Noord
bet pand aan de Grotewalterweg ineens afgekocht door het voormaiige Gewest Kop van
te staan
kwam
leeg
dat
bet
pand
van
Holland. De GGD ontvlngjaarlijks een vergoeding voor een deel
de GGD
voor
het
werd
na de opheffing van het Gewest Kop van Noord-Hoiland. Door deze vergoeding
Tot
mogeiijk leegstaande rulmte te betrekken en werden voor het Gewest hogere lasten voorkomen.
van
de
gunste
ten
dit
bedrag
van
deel
een
zal
jaarlljks
zal
het einde van het huurcontract (1—4—2015)
exploitatie verantwoord warden.
Voorzieningen
hoeverre bet
De GGD beschikt niet langer over voorzieningen. in 2012 zai onderzocht worden in
van de
gevolgen
de
noodzakeiijk is om een reorganlsatievoorziening op te nemen teneinde
zijn de
bezulnigingen die niet meteen gerealiseerd kunnen worden te dekken. Voorbeelden hiervan
mogelijk ongedekte overhead na bet wegvallen van aanvuliende diensten en door te betalen
salarisverpllchtingen Indien voor boventaltige medewerkers niet meteen een nieuwe werkkring
gevonden kan worden.

Risico’s
van de
De volgende zaken kunnen in de nabije toekomst effect hebben op bet weerstancisvermogen
GGD Hollands Noorden:
• integratle IGZ 0-19 laar
In 2009 is besloten tot bet onderbrengen van de integrate Jeugd gezondheldszorg voor 0—19
jarigen in Noord-Holland Noord bij de GGD Hollarids Noorden. Sinds 1 januari 2010 wordt de
0-4Jarlgenzorg ook daadwerkelijk door de GGD Holtands Noorden uitgevoerd. Na tweejaar
van Integratie blljkt dat de lnitiële kosten die gepaard gingeri met bet Integreren van de 0-4
jarigenzorg bij de GGD ult eigen middelen gefiriancierd konden worden.
Medlo 2012 zal bet grootste gedeelte van de medewerkers die de 0-4jarigenzorg uitvoeren, In
dlenst treden van de GGD, waar ze flu nog een dienstverband bij de StichtingJGZ hebben. Met
de overgang van deze medewerkers komen ze onder een andere CAO—te vallen met andere
arbeidsvoorwaarden. Het is zeker dat dit extra kosten tot gevoig heeft voor de GGD. Ook de
overdracht van pensioenverplichtingen zal een mogelljke extra kostenpost tot gevoig hebben.
Begin 2012 is overeenstemming bereikt met de bonden over de voorwaarden waaronder de
medewerkers over zullen gaan naar cle GGD. in de loop van het eerste halfjaar zal meer
duldelijkheld ontstaan over de hier genoemde extra kosten. Dekking van de structurele extra
saiariskosten zal naar verwachting kunnen komen uit de efficiencywinst die bij de integratle is
behaald. De eenmatlge extra lasten kunnen mogelijk (deels) gedekt worden ult de vrijval van de
verpiichtingen voor vakantiegeld en verloftegoeden die bij de Stichting verplicht zijn maar bij
de GGD niet zijn toegestaan.
•

Bezuiniglngsoperatie
In 2011 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het faten uitvoeren van een aantal
bezuinigingsmaatregelen. in een aparte notitie is weergegeven wat de status van elke van deze
maatregelen is per begin 2012. Voorde komendejaren is nag een aanzlentijke inspanning
noodzakeliJk om volledig te kunnen voldoen aan de bezuinlgingstaakstelling. Een deel van de
maatregelen is at doorgevoerd en heeft al geleid tot besparlngen, anciere maatregelen zutien
pas vanaf 201 3 of later effect hebben. 00k Is het mogelijk dat door onvoorziene
omstandlgheden niet alle geformuleerde resultaten volledig behaald zullen worden. Zo is bet
nog niet duldeiijk weike kosten en besparingen (eenmalig en structureel) precies gepaard gaari
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met de mogellJke verhulzing van de backoffice en zijn begin 2012 flog geen beslulten
genomen omtrent het terugbrengen van het aantal ultvoeringslocatfes van deJGZ. In de loop
van 201 2 zal meer duidelljkheid ontstaan over de reallseerbaarheid van het totale
bezulniglngspakket. Ook zal de eventuele noodzaak voor het vormen van een
reorganisatlevoorziening in de loop van ditjaarduidellJkerworden. Deze dient mogelijk
ingesteld te worden om rekening te houden met extra lasten in verband met het niet direct
kunnen realiseren van bezuinigingen (bijvoorbeeld als gevolg van herplaatsingstrajecten e.dj.
Indlen voortzetting van de economlsche crisis tot aanvullende bezuinigingen blj het Rljk leidt,
zal dit ongetwljfeld doorvertaald worden naar de gemeenten, Gezien de flu a! opgelegde
bezulnigingstaakstelllngen en de moeizame realisatle ervan, Is het riiet te verwachten dat
verdere bezuinigingen op de GGD reallstisch zljn. Deloitte Consulting doet in het door haar
uitgevoerde onderzoek van begin 201 1 eenzelfde constatering.
DIgitaaI DossierJGZ
I-let Digitaal DosslerJGZ is per 1 januari 2010 Ingevoerd. De daadwerkelijke Implementatie is
grotendeels gerealiseerd maar nog niet afgerond. Voor de afgelopen jaren hebben de
gemeenten extra bijdragen beschikbaar gesteld om de stljgende kosten (zowel structureel als
incidenteel) te compenseren. Voor 201 2 zal eveneens een extra bJdrage gevraagd worden. In
2013 zal de implementatie zijn afgerond en vermindert de extra bijdrage naar het structurele
nlveau. Deze blJdrage zal verwerkt dierien te worden in de reguliere gemeentehjke bijd rage
voor 2013 en verder die daardoor dus verhoogd dlent te worden. Vanaf dat jaar zal het DDJGZ
dee! ultmaken van de reguliere bedrijfsvoering van de GGD waarvoor geen aparte
projectbegrotingen meer worden opgesteld. In de jaarlijkse projectbegrotlngen voor het DDJGZ
Is de structurele verhoging van de gemeentelljke bijdrage vanaf 201 3 (€ 072 per inwoner) ook
steeds aangegeven zodat Instemming (bij het vaststellen van de begrotIn 201 3) naar
verwachting geen probleem op zal leveren.
Afname gemeentellike taken
Het lnschatten van baten uit gemeentelljke projecten en andere taken voor 2013 Is in het
eerste kwartaal van 2012 erg lastig. Het volume van deze taken kan als gevoig van de
onderhanden zijnde bezuinigingen blJ gemeenten nog aanzlenlljk fluctueren. Omdat met de
bijdrage voor dergelijke dlenstverieriing een dee! van de niet op korte termljri beInvloedbare
overhead gedekt worth, is hier een aanzienlljk risico aanwezlg. De herzlene begroting 2012
gaat uit van de projectsubsldies die voor 2011 beschikt zIjn (voor 201 2 was nog geen
betrouwbare Informatle beschlkbaar blj het opstellen). Indien minder subsidie verleend wordt,
is het deels mogelijk om personele lnzet te beperken maar dat zal niet volledig zljn omdat er
formatle In dienst Is om blJvoorbeeld maatwerktaken uit te voeren. Vermindering van
subsidleopbrengsten leldt er eveneens toe dat een dee! van de flu toegerekende overhead niet
(anger gedekt wordt. Omdat een dee! van de overhead minder goed op korte termljn
beInvloedbaar Is, Is het zeer waarschijnlljk dat lagere subsldleopbrengsten omvangrijker zijn
dan de verminderlng van kosten die hleraan toegerekend worden.

Forenslsche Geneeskunde
De ontwlkkellngen blj politle en justitle (penitentlaire inrlchtlngen), de be!angriJkste afnemers
van de forensische geneeskunde, gaan onverminderd snel en zljn onvoorspelbaar. Ondanks dat
aanbestedingen de afgelopen jaren steeds hebben geleld tot de constatering dat er geen
andere partlj In staat Is deze dienst in NHN te leveren, moet niet worden ultgesloten dat er
toch ontwikkellngen zullen zIJn dIe het volume aan baten kunnen beinvloeden. Het Is zelfs
waarschijnlijk dat in 2012 eeri nieuwe aanbestedlng van de momenteel door de GCD
ultgevoerde diensten plaats zal vinden. Indlen de GGD deze taken niet (anger za! ultvoeren,
Ievert dat aanzlenlljk lagere opbrengsten op die tot heden gebruikt werden ter dempirig van de
gemeente!IJke bljdrage. Verminderlng van de kosten die hiervoor gemaakt worden, zal niet
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geheel mogetijk zijn omdat een deel van de minder snel beinvloedbare overhead aan deze taak
wordt toegerekend. Bovendien zijn de gevoigen van eventuele boventailigheid slecht
voorspetbaar op de korte termijn. Bijkomend effect van eventuele vermindering van deze
diensten is dat het aanzienlljk duurder zal worden om blijvende 24—uursberelkbaarheid te
realiseren voor de gemeentelijke iljkschouw.

Kostprljsberekening en aanvuHende dlenstverlenlng
In 2009 is de discussle gestart rond de wijze van kostentoerekening die cie GGD hanteert.
Mede naar aanlelding hiervan is een flnanciële commissle ingesteld die zich over een aantal
financiële zaken rond de GGD heeft gebogen. Geadviseerd is om een alternatief ult te werken
voor de huidige wijze van kostentoerekening. Een tussenadvies is inmkJdels uitgebracht maar
door de ontwlkkellngen rond de bezuinigingen, Is de verdere ultwerklng ervari doorgeschoven

naar 2011. Inmlddels heeft dit geleld tot een apart voorstel rond dit onderwerp, welk begin
201 2 in het bestuur behandeld zal worden. Uitgangspunt voor de hele discussie betrof de
(optlsch)geringe kostendekkendheid van de aanvullende dienstvertening door de onrealistlsch
hoger integrate toerekening van overhead aan de aanvu(Iende diensten. Verlaging van
toerekening van overhead kan ervoor zorgen dat de kostendekkendheid verbetert ais niet
tegeIljkertd de berekende tarieven eveneens verlagen. Het in stand houclen van de huidige
tarieven is noodzakelljk om takenkostendekkend te houden en eventueei te werken aan de
opbouw van reserves. UIteIndelIjk komen de positieve resultaten op aanvullende diensten weer
ten goede aan de genieenten.

•

Aanvuflende dlenst m.b.t. Reizigersadvisering
Sinds de financlele crisis van enige jaren geleden is het aantal reizigers dat gebruik maakt van
de diensten van de CGD teruggelopen. Indien als gevoig van een nleuwe crisis aanvu!Iende
bezulnlgingen noodzakellJk zljn biJ de burgers, is het goed mogelljk dat op Juxe zaken ats
verre en exotische reizen bespaard zal worden. Dit kan lelden tot lagere baten voor de
Reizigersadvisering. In de planning van de werkzaamheden zal hier zo goed mogelljk rekening
rnee worden gehouden maar als de markt inzakt, heeft dit zeker gevoigen voor cie
kostendekkendheid van deze taak.

•

CAO-onderhandetingen
De huidige cao voor gemeenteambtenaren Is In juni 2011 verlopen. De cao—onderhandeilngen
tussen de bonden en de VNG voor de nleuwe cao voor gemeenteambtenaren zljn nog nier
afgerond. Onderdeet van de onderhandelingen is de omvang van de loonsverhoglng over de
perlode juni 201 1 tot en met december 2011. op basis van de meest recente lnzichteri
bedraagt de maximale ioonsverhoglng 2%, echter tot op heden zijn de bonden en de VNG niet
tot een akkoord gekomen. Indien overeengekomen wordt tot eeri nabetaling van 2% over de
genoemde periode houdt dat een verplichte nabetaling voor de GGD in van € 1 3 8.000.
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1 .2.3 Financiering
De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De treasuryfunctie omvat de
financlering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die nlet direct nodig zljn.
Voor de GGD Hollands Noorden is in november 2008 een treasurystatuut vastgesteld. Het statuut Is het
kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctle. De belangrijkste punten zljn:
• Gelden worden alleen ultgezet bij de BNG:
• Onze organisatie maakt geen gebrulk van derivaten
Ontwikkellngen
Door de gunstige financieringsposftie <met de aanwezigheid van de bestemmingsreserves en
vooruitontvangen projectgelden), Is het ook in 201 1 nlet nodig geweest om vreemd geld aan te
trekken. Regelmatige analyse van de financierlngspositie zal signaleren wanneer hier eventueel sprake
van zat zijn.
Risicobeheer: tie Kasgeidlimiet en de Rente-rlsiconorm
Ter beperking van het renterislco heeft tie wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor
gemeenschappelijke regelingen gemaximaliseerd op 8,2% van tie begrote lasten; de zogenoemde
kasgeldllmiet. Overschrijdlng hiervan zou kunnen leiden tot het aantrekken van een langiopende
geidlening.
De ilmieten in 2011 (x € 1 .000):
begrote lasten opjaarbasis:
gem. ruimte t.o.v. Ilmiet:
*mlnimum is € 300

€ 34.513 limIet:

€ 2.830
€ 1 .686

Zoals te zien Is, bllJft de GGD ruim binnen de kasgeidlimlet. Om deze reden is niet overgegaan tot het
aantrekken van een langlopende geidlening. Dc wetgever heeft de rente—risiconorm gemaximaliseerd
op 20% van de vaste schuid. Dit betekent dat bet totaal aan herfinanclerlngen en renteherzieningen op
de vaste schuld in enigjaar beperkt is tot 20% van tie vaste schuld. De GGD [IN heeft geen enkeie
langlopende schuld.
1 .2.4 Bedrijfsvoering
De bed rijfsvoering heeft de gehele GGD als relkwljdte, dus zowel de ambtelljke als de bestuurlljke
organisatie. De deelnemers aan de gemeenschappelijke regellng verwachten dat de gemeentelijke
bijdragen en overige financteringsbronnen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden en
dat de organisatle betrouwbaar en transparant Is. Dc Planning & Controlcyclus Is bij de GGD ingericht
rekening houdend met bet voor Gemeenschappelljke Regelingen geldende Besluit Begroting en
Verantwoording en zoveei mogeiijk aansiuitend bij tie cycli die door gemeenten worden gehanteerd.
Door middel van het doorvoeren van bet BesiuIt begroting en verantwoording provincies en
gemeenten’ in de flnanclele verstaggevlng van de GGD en documenten die wiJ produceren hopen wij
een positleve bijdrage te leveren aan de duldeiijkheld en openheld van het beield.
Bestuuriljke organisatte
Hoewel het dualisme nlet volledig van toepassing is verklaard op gemeenschappelljke regellngen (zo
mogen D8 leden nog wet deel uitmaken van het AB, waar collegeleden geen deel uitmaken van tie
gemeenteraad) dienen GR’en wel volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te begroten en
te rapporteren. Ook geldt voor gemeenschappelijke regelingen het verpllchte gebruik van de
verordenlngen 212 en 213.
Per 1 april 2007 is de GGD 1-lollands Noorden ontstaan uit de voormallge GGD’en in Noord—
Kennemerland, de Kop van Noord-Hotland en West Frtesland. De GGD heeft een eigen Algemeen en
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Dagelljks Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders gezondheidszorg
van de 21 (per 1 januari 201 2) aan de GGD deelnemende gemeenten. Het Dagelljks Bestuur wordt
gevormd door 6 personen ult bet algemeen bestuur, 2 ult tedere subrego.
De (openbare) vergaderingen van bet Algemeen Bestuur vinden gemiddeld eens per kwartaal plaats,
bet Dagelljks Bestuur vergadert maandellJks (niet openbaar). Hlernaast zijn er regelmatige bilaterale
overleggen tussen de voorzltter en de directeur en kunnen de leden van het Dagelijks Bestuur op elgen
Initlatief de sectormanagers benaderen voor de betreffende portefeuille.
Het Algemeen Bestuur stelt In haar vergaderingen de kaders vast waarbinnen bet Dagelljks Bestuur
dient te opereren. Het Algemeen Bestuur is verder In leder geval belast met:
• het vaststellen van de meerjaren— en jaarlijkse beleidsplannen;
• het vaststellen en wljzigen van de begrotng, voor zover programmaoverschrljderid en/of van
lnvloed op het ulteindellJke resultaat:
• bet vaststel ten van de rekening;
• het opstellen van voorwaarden voor toetreding;
• beslulten over toe— en uittredlng van gemeenten;
• bet doen van voorstellen tot wijziging van de regeling en opheffing;
• bet deelnemen aan gemeenschappelljke regelingen en het (mede) oprichten van
privaatrechtelljke rechtspersonen;
Het Dagelljks Bestuur Is in leder geval belast met:
• bet voorberelden van at hetgeen in de vergadering van bet Algemeen Bestuur ter beraadslaging
en beslissing moetworden gebracht;
• bet uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur;
• het aangaan van geld Ieningen voor zover de financlëfe tasten door de begroting worden
gedekt;
• bet kopen, rullen, vervreemden, bezwaren en in erfpacht aannemen en uitgeven van roerende
en onroerende zaken voor zover de flnanciele lasten zijn opgenomen In de begroting;
• bet beheer van de activa en passiva;
• de zorg, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen, voor de controle op het geldellJk
beheer en de boekhouding;
• bet voorstaan van de belangen van het Ilchaam btJ andere overheden, instellingen, diensten en
personen;
• het voeren van rechtsgedlngen, het Instetlen van beroep en het maken van bezwaar.
de aanstelllng, de schorsing en het ontslag van bet personeel, met uitzonderfng van cle
a
directie.
Door middel van mandatering van de directeur worden veel van de bevoegdheden van het Dagelljks
Bestuur doorgeschoven, waarblj de uiteindelljke verantwoordelljkheid bIJ bet Dagelljks Bestuur ligt.
Ambteliike oraanisatle
Door toe en afnames In het aantal taken dat de GGD voor de gemeenten en haar burgers ultvoert, zlJn
er schommelingen in de ambtelijke organisatie te zien. In 2010 Is de 0—4 jarigenzorg In onze reglo van
de thuiszorglnsteltingen overgenomen. Hiermee Is de formatle van de GGD aanzlenlijk toegenomen
(met meer dan 100 fte). Ms gevoig van deze integratle heeft de ambtelijke organisatie een aanzlenlijke
wljzlging ondergaan. Als gevoig van de Integratle zlJn werkwijzen van de primatre dienstvertening
aangepast, zijn medewerkers aan de staf van de GGD toegevoegd, zIjn ondersteunende afdellngen van
de GGD verhulsd en is de gehele organlsatie dusdanig veel groter geworden dat allerlei
ondersteunende onderdelen op een andere wiJze dienen te werken. Het proces om dit te berelken is in
2010 ingezet en in 201 1 verder uitgewerkt. Met de geplande overgang van de meeste van de
medewerkers uit de Stlchtlng JGZ naar de GGD wordt medio 201 2 een volgende stap gezet In de
afronding van de Integratie.
24

Voor identificatiedoelejnden.
Behorend bij controleverkiaring

d.d. 7
(Li12
.i..7..A
?

1.2.5 Onderhoud kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen GGD
De kapitaalgoederen die bij de GGD Hollands Noorden aanwezig zijn, hadden per 31—12—2010 een
boekwaarde van € 2.356.000,—. In 2011 zijn op allerlef onderdelen investeringen gedaan, enerzijds als
vervanging van niet anger te gebruiken activa, anderzijds om de bedrijfsvoering op een betrouwbare
manier te kunnen laten verlopen. In het kader van realisatie van CJG’s zijn eveneens investeringen
gedaan (deels gefinancierd uit extra mddeIen van de betreffende gemeenten indien van toepassing).
De GGD Hollands Noorden is geen eigenaar van de panden, de financiële risico’s met betrekking tot
groot onderhoud zijn daarmee nihil.
Per 31-12—2011 bedroeg de boekwaarde van de activa € 2.193.000. Deze boekwaarde is als volgt te
verdelen:
Bedrijfsgebouwen:
Machines, apparaten en instaflaties:
Overige materléle vaste activa:

€ 488.000
€
777.000
€ 928.000
€ 2.193.000

1 .2.6 Verbonden partijen
De GGD is primairverbonden aan de (per 1—1—2012)21 deelnemende gemeenten in de
gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden.
Vanaf 01 —01—2010 is de Stichtingjeugdgezondheidszorg Hollands Noorden opgericht. Deze stichtirig
heeft tot doel het in dienst nemen en te werkstetlen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht van
personeelsieden van zorgorganisaties die werkzaam zijn op het gebied van jeugdgezondheidszorg van
nul tot vier—jarigen in het samenwerkingsgebied van de gemeenschappefijke regeling GGD Hollarids
Noorden. Het personeel van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden wordt volledig

ingezet bij de GGD Hollands Noorden. De baten en fasten van de Stichting jeugdgezoridheidszorg
Hollands Noorden zijn verantwoord in dejaarrekening van de GGD Hollands Noorden. Onderlinge
verrekeningen vinden plaats door middel van een reker,ing—courant verhouding. Het bestuur van de
GGD is hetzelfde als het bestuur van de Stichting.
Gedurende het boekjaar 2011 hebben wij geen andere bestuurlijke of financiIe belangen in andere
partijen gehad.

1.2.7 Rechtmatgheid
De controle op de rechtmatigheid is gericht op de naleving van het normenkader waarmee is voldaan
aan de minimale vereisten op het gebied van de rechtmatigheid.
Hierbij geldt dat alteen artikelen van belang zijn voor zover deze directe financiële beheersbehandelirig
betreffen of kunnen betreffen. Verder is de controle gericht op:
Programmabegroting 2011
Financiele verordening artikel 212
Control everordening artikel 213
Periodieke rechtmatigheicionderzoeken
-

-

-

-
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2.1. Balans GGD per 31 december 2011
31—12—2011

31—12—2010

(bedragen x € 1 .000,—)
ACTIVA
Vaste activa
Materiele vaste activa
Investeringen met een economisch nut

2.193

Overige Investeringen met een economisch nut

2.193

Totaal vaste activa

2.356
2.356

2.193

2.356

43

36

Viottende activa
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen
Uitzettingen met een rentetyp/sche Ioopt(jd korter
dan één jaar
Vorderingen op openbare hchamen

1.891

Overige Vorderingen

1.800

1.431

1.560

460

240

Liquide midde/en

3

1 .403

Kassaldi

2

4

BanksaId

1

1.399

Overiopende act/va

1.061

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen

615

577

23

484

592

nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan
door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel
Overige nog te ontvangen bedragen en de
vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
volgende begrotingsjaren komen
Totaalvlottendeactiva

2.999

3.854

Totaal—generaal

5.192

6.210
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Balans GGD per 31 december 201 1
31—12—2011

31—12—2010

(bedragen x € 1 .000-)
PASS WA
Vaste passiva

204

788

Elgenvermogen
Algemene reserve
8estemmngsreserves
Resuftaat na bestemming

—343
211

-68

223
633

Totaal vaste passlva

336
788

204

2.560

1.707

Viottende passiva
Netto viottende schu/o’en met een rentetypisthe
/ooptj/dkorterdandénjaar
Overlgeschulden

1.707

2.560

Over/opende pass/va
Verpllchtlngen die in het begrotingsjaar zijn
opgebouwd en die in een volgend
begrotlagsjaar tot betahng komen
De van Europese en Nederlandse overheldsllchamen
ontvangen voorschotbedragen voor ultkerlngen
met een spectfiek bestedlngsdoel die dienen ter
dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

1.843

4.299

1.271

2.1 90

572

2.109

Totaal viottende passlva

4.403

6.006

Totaal—generaal

5.192

6.210
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2.2 Programmarekening GGD HN
Programma’s CCI)
Binnen de programmabegroting en -verantwoording van de GGD Hollands Noorden onderschelden we
zeven programma’s:
1. jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4—19
2. jeugdgezondheidszorg (jCZ) 0—4
3. Infectlezlekten en MUIeu (I&M);
4. Sodaal Medische Gezondheidszorg (SMGZ);
5. Gezondheldsbevorderlng, Beleid en Onderzoek (GBO);
6. Directie & Beleid (D&B);
7. BedrjfsvoerIng (By);
Onderstaand zljn de baten en de lasten opgenomen van de CGD Hotlands Noorden, zowel In totaa als
naar programma verdeeld, met een beknopte toellchtirtg erop. Vervogens geven we meer
gespecificeerd inzlcht In de baten en asten per programma en volgt een toelichting op de voornaamste
verschillen tussen de realisatie en de begroting over 2011. Op deze wijze wordt voldaan aan het door
bet algemeen bestuur gewenste inzicht.
8aten en lasten CGIJ totaa/
Realisatle

Begroting

Realisatie

2010

2011

2011

(bedragen a € 1.000.—)

Lasten
Baten

30.321
30.612

34.513
34,869

31.651
32.234

291

354

583

44

—354

50

Resultaat voor bestemmlng
Mutatie reserves

336

Resultaat na bestemmlng

—

633
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De uitsplitstng naar de verschUlende programma’s kan als voigt weergegeven worden:
Baten en fasten GGD HN per programma;
Reallsatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2011

Lasten:
(bedragenx€ •O.-)

Progr. 1
Progr. 2
Progr. 3
Progr. 4
(SMGZ)

: Jeugdgezondheldszorg (JGZ) 4—19
:Jeugdgezondheidszorg (JGZ)0-4
: Infectiezlekten & Milieu (i&M)
: Sociaal Medlsche Cezondheidszorg

Progr. 5 : Gezondheidsbevordering, Beleid en
Onderzoek (GBO)
Progr. 6 : Directie & Beleid (D&B)
Progr. 7 : Bedrijfsvoerlng (By)
Totale lasten

8.390
9.911
4.81 2

1 4.064
9.361
4.905

9.496
1 1.033
5.1 77

3.088

2.349

2.898

2626
932
563

3.1 19
343
371

2.080
781
185

30.321

34.514

31 .651
Realisatie

Begroting

Realisatie
Baten
(bedagerx€ .OO.-)

:Jeugdgezondheidszorg (JGZ)4—19
:Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0—4
: lnfectieziekten & Milieu (l&M)
: Sociaal Medische Gezondheldszorg

Progr. 1
Progr. 2
Progr. 3
Progr. 4
(SMGZ)
Progr. 5 : Gezondheidsbevorderlng, Beleid en
Onderzoek(GBO)
Progr. 6 : Directie & Beleid (D&B)
Progr. 7 : Bedrfsvoering (By)
Totale bateri

2010
9.110
9.730
4.98 1

2011
14.064
9.750
4.905

2011
9.869
10.984
5.581

3.1 14

2.349

2.825

2.795
364
522

3.119
343
339

2.058
778
1 38

30.612

34.867

32.234

291

Resultaat voor bestemmlng

354

583

Toevoeglng reserves
Onttrekkingen reserves

44

389—
35

50

Mutatie reserves

44

354—

50

336

0-

633

Resultaat na bestemmlng (—1—

—

=

nadelig)

—

Over de gehele linie zien we aanzienlljke verschillen met de opgestelde begroting. Dit toont eens
tenieer aan in welke veranderende omstandlgheden iie GGD Hollands Noorden zich niomenteel
bevindt. De belangrijkste factor die ervoor zorgt dat de realisatie op onderdelen afstand vertoont tot
de begroting is met name de integratie van de 0—4 jarlgenzorg In de GGD. Extra mensen, extra inzet
van ondersteunende diensten en aanzienlijke onduldelijkheden in aangeleverd materiaai waarop de
begroting is opgesteld zjn tiler debet aan. De begroting voor 2011 is begin 2010 opgesteid toen nag
niet geheel heider was welke kosten en opbrengsten gemoeld zouden gaan met de 0—4jarigenzorg.
Per saido is destijds wel een redelijke inschatting gemaakt van de totale impact op de CGD—begroting
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maar de rubricering en verantwoordlngswijze van projecten en overige kosten zoals die bij de
voormalige uftvoerders van de 0—4 jarigenzorg gebrulkelljk was, komt niet gehel overeen met de
uiteindelljke verwerklngswljze btj de GGO. WzIglng In de verantwoordingsmethodiek (waarln met
ingang van 2011 zoveel mogelijk zaken direct op de programma’s verantwoord worden In plaats van
via Bedrljfsvoering) draagt eveneens bIj aan de geconstateerde verschillen tussen de begroting en de
verantwoording. Ook is In de inschattlng van de projectkosten en -baten een onjuist uitgangspunt
gehanteerd waardoor zowel baten als lasten voor eenzelfde bedrag te hoog zijn ingeschat. Het
belangrijkste gegeven is echter een positlef resultaat van € 633.000. 8egroot was een efficiencywlnst
van € 389.000 voor de GGD als totaal. In vergelljklng hiermee Is dus een aarivullend positlef resultaat
behaald van € 229.000 (excluslef mutatles In de reserves). Hoewel dit slechts 0,7% van het
begrotingstotaal betreft, is het een goede stap In de richtlng van bet vormen van een gezonde
reservepositie.
Onderstaand wordt ingegaan op de voornaamste oorzaken van verschll tussen de begroting en
realisatie.
Begrotingsrechtmatiaheld
De programmarekening (aat met betrekklng tot de lasten een onderschrijding van de begroting zien
van € 2.863.000,-. Bij de analyse van de verschillen (die zowel positief als negatlef zIJn ten opzichte
van de begroting, is bet van belang hleraan een oordeel te koppelen over het zlch wel of niet voordoen
van begrotlngs(on)rechtmatlgheid. in principe zijn alle begrotingsoverschrijdingen onrechtmatig tenzlj
bet algemeen bestuur vindt dat er rederien zIjn om te oordelen dat dlt niet het geval Is en de
overschrijdlngen als rechtmatig beschouwt. In de kadernota (platform BBV) is een aantal kaders
gecreeerd met een Indeling van oorzaken van begrotingsoverschrjdingen. 8Ij elk van de mogelijke
oorzaken Is daarbiJ aangegeven warineer wet of nlet sprake Is van begrotlngsonrechtmatlgheld. Deze
kaders worden hiernavolgend toegepast op de begrotingsoverschrijding van GGD HN. De
begrotlngsoverschrijdlng op de lasten wordt overigens voor meer dan 100% gecompenseerd door
hogere realisatie van baten. Het ulteindelljke resultaat van € 633.000 posltlef is aanzlenlljk positiever
dan verwacht. In de begroting werd uitgegaan van € 389.000 efficiencyvoordeel na de Integratle van de
0—4jarigenzorg. Per saldo is nu een resultaat voor bestemming te zien dat€ 229.000 posltlever
ultvalr. Hoewel slechts 0,7% van bet begrotlngstotaal, zorgt dlt toch voor een positieve bljdrage aan de
reserveontwikkeling.
Bij de analyse van de begrotingsrechtmatigheid hoeft alleen ingegaan te worden op de programma’s
die in totaal qua lasten ziJn overschreden. Dit zlJn de programma’sJGZ 0-4, I&M, SMGZ en Directie &
Beleld. In de tekst bij de analyse van de verschillen zal worden verwezen naar mogelijke oorzaken.
Hieruit bIijkt dat geen van de begrotingsoverschrijdingen als onrechtmatig behoeft te worden
aangemerkt.
Begrotlnasrechtmatigheld oer prociramma
JGZ 0-4
De overschrljding van de lasten van dit programma bedraagt € 1.672.000. De oorzaken hiervoor zijn
gelegen in hoger dan begrote personele tasten (bljna € 1.261.000 inctusief reiskosten, vervanging door
derden en overige personeelskosten), hogere hulsvestingskosten (€ 332.000 deels In de categorie
directe huisvestlng door bet direct verantwoorden van de lasten op dit onderdeel, deels ook In de
doorberekening vanult Bedrijfsvoerlng). Door de dlrecte verantwoording van lasten die voorheen in de
doorberekening vanult Bedrijfsvoerlng opgenomen waren, zijn flog meer verschlllen te constateren. Zo
zIJn de totale kosten van ondersteunlng die direct en indirect ten taste van dit onderdeel zijn gebracht,
€ 108.000 hogerdan begIn 2010 konworden begroot.
De verschlllen komen grotendeels voort ult te lage inschattlngen in de begroting ats gevolg van
onvoldoende Inzicht in de onderliggende berekeningen blnnen de door de thulszorg aangeleverde
begrotingen. Alle zaken liggen In tIm met het bestaande beleld. De lastenoverschrijding betreft de
3°
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activitelten die passen blnnen het bestaande beleld maar die nog niet eerder aan het algemeen bestuur
kon worden gerapporteerd. Deze overschrfJdingen worden In principe als onrechtmatig beschouwd,
maar doordat deze overschrlJdlngen binnen het bestaande beleld vallen, worden ze door het algemeen
bestuur bij het vaststellen van de jaarrekenlng aisnog geautoriseerd.
Tegenover de extra kosten staan bovendien hogere baten ten grootte van € 1 .234.000. Het verschil is
€ 438.000 negatief. De bezulniglngsdoelstelllng van € 388.800 was volledig onder de 0-4 jarigenzorg
opgenomen. Deze doelstelling is op dit onderdeel niet behaald, maar gezien het positieve saldo van de
GGD als geheel kan gesteld worden dat de bezuinigingstaakstelling voor de GGD als geheel
rulmschoots behaald is. Reafisatie van de efficiencytaakstelilng is door alle onderdelen van de GGD
tezamen gerealiseerd en niet slechts bU de 0—4jarigenzorg.
I&M
Het saldo van dit programma bed raagt € 404.000 posltief. De overschrlJdlng in de fasten van
€ 272.000 wordt dus ruimschoots goedgemaakt In de baten. Als gevoig van het direct verantwoorden
van een deef van de fasten van bedrljfsvoerlng op dit onderdeel, zIjn de fasten van Goederen en
diensten gestegen. De directe toerekening van zoveel mogelijk kosten, vermeerderd met de
doorberekening van het algemerie deel van Bedrljfsvoering heeft geleld tot € 214.000 meer kosten dan
begroot. I-fiernaast zijn de Iabkosten € 105.000 hoger dan In de begroting was opgenomen. Dit
verschlf wordt bljna helemaal goedgemaakt door hogere baten op dit onderdeel (betreft met name
SOA—onderzoeken die vergoed worden door het RIVM). De overschriJdingen liggen In fljn met bet
bestaande beleid. De Iastenoverschrijding betreft de activiteften die passen binnen bet bestaande
beleid maar die niet aan het algemeen bestuur zijn gerapporteerd. Deze overschrljdingen worden In
principe als onrechtmatig beschouwd, maar doordat deze overschrijdlngen binnen het bestaande
beleid vallen, worden ze door het algemeen bestuur biJ bet vaststellen van de jaarrekenlrig aisnog
geautoriseerd.
SMGZ
De fasten van SMGZ ziJn met € 549.000 overschreden. Oft is met name bet gevoig van hogere kosten
voor salarissen en soclale lasten van het eigen personeel (€ 234.000), kosten van inhuur van externe
(met name forensische) deskundigheid (€ 60.000), kosten vanuit ondersteuning (zowel direct als via de
doorberekening (€ 83.000)), huisvesting (€ 31.000 direct en indirect) en ook meer uitgevoerde
activiteiten In het kader van door gemeenten opgedragen projecter, (€ 94.000). De overschrijding van
de personele kosten is het gevoig van bet vol ledig ultvoeren van het meldpunt Vangnet & Advies West
Friesland sinds medio 2010. Ten tfjde van bet opstellen van de begroting voor 2011 was dit nog niet
bekend zodat deze lasten niet waren begroot. Door eveneens hoger dan begrote baten (€ 476.000) Is
bet resultaat overigens € 73.000 negatief.
De Iastenoverschrijding betreft de actlvitelten die passen binnen het bestaande beleid (met name t.b.v.
de projecten). Deze overschrljdlngen worden In principe als onrechtmatig beschouwd, maar doordat
deze overschrijd)ngen binnen het bestaande beleid vallen, worden ze door het algemeen bestuur bij
bet vaststelien van de jaarrekening aisnog geautoriseerd.
Directie & Beleld
De overschrljdlng die hier te zien Is blj de fasten van € 438.000 wordt veroorzaakt door de
overplaatsing van het Kennis— en Informatlecentrum vanuit GBO naar D&B. Met de extra fasten zijn
eveneens extra baten meegekomeri zodat bet saldo gelijk is gebleven. Deze overschrljdingen worden
in principe ais orirechtmatig beschouwd, maar doordat deze overschrfjdingen binnen bet bestaande
beleid vallen en worden gecompenseerd door extra baten, worden ze door bet algerneen bestuur bij
bet vaststeilen van dejaarrekening afsnog geautoriseerd.
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2.3 Toellchtingen
23.1 Grondslagen voor waarderrig en resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening Is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.
Algemene grondsiagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de actlva en passiva en de bepaling van bet resultaat vlndt plaats op basis van
h(storische kosten. TenzlJ bIj het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passlva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan hetjaar waarop zij betrekking hebben. 8aten en winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zljn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van bet begrotlngsjaar, warden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de Jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten warden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van bet formele verbod op het opnemen van voorzlenlngen c.q. schulden uit hoofde van
jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtlngen van vergelljkbaar volume, worden
sommige personele lasten echter toegerekend aan de perlode waarin ultbetaling plaatsvindt. Daarbij
moet worden gedacht aan componenten zoals zlektekostenpremle ten behoeve van gepensioneerden,
overlopende vakantlegeld— en verlofaanspraken en dergelijke.
Voor arbeidsgerelateerde verplichtingen van jaarlljks vergelijkbare volume wordt geen voorziening
getroffen of op andere wljze verplichtlng opgenomen. De referentleperiode Is vierjaar.
Vaste Activa

Materiële vaste activa met economlsch nut
Overloe investerlncien met economisch nut
Deze materiële vaste activa zlJn gewaardeerd tegen de verkrijglngs— of vervaardlgingsprljs. Specifleke
investerlngsbijdragen van derden worden op de desbetreffende Investering In mindering gebracht; In
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende Investeringen warden vanaf bet moment van
Ingebruiknemlng llneair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarblJ rekening wordt gehouden
met een eventuele restwaarde.
Bij de waardering wordt In voorkomencte gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering
van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotlngsjaar heeft een dergelljke
vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen warden teruggenomen als ze
niet langer noodzakelijk blljken.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
a.
b.
c.
d.

30 jaar: nieuwbouw woonruimten, bedrijfsgebouwen en rioleringen;
25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonrulmten en bedrijfsgebouwen;
15 jaar: technische installatles In bedrijfsgebouwen;
10 jaar: verbouwing en Inrlchting hulsvestlng; veiligheldsvoorzlenlngen
bedrijfsgebouwen; telefooninstallaties; kantoormeubilair; schoolmeubi lair; aanleg
tlJdelljke terreinwerken; nleuwbouw tljdeltjke woonrUimten en bedrljfsgebouwen;
groat onderhoud woonrulmten en bedrljfsgebouwen;
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e.
f.

S Jaar: zware transportmiddelen; aanhangwagens; schuiten; personenaut&s; Iichte
motorvoertuigen; automatiseringszaken (hard— en software);
niet: gronden en terreinen.

tJitzondering hierop vormen de verbouwingsinvesteringen in de huisvesting te Schagen. Omdat deze
afkomstig zljn van bet Gewest Kop van Noord—Holland waar een afschrijvingstermljn van 40 jaar werd
gehanteerd en omdat bet restant van de boekwaarde van deze activa na vertrek van de GGD uit bet
pand, voor rekening komt van het Gewest, bilift de afschrijvingstermijn van deze activa 4OJaar (vanaf
het moment van aanschaf). In 2008 Is het eigendom van deze Investeringen overgedragen aan de GGD
1-fotlands Noorden.
Hierriaast zIjn de Investeringen die gepleegd zijn in de panden in Schagen geactiveerd met een
afschrijvingstermijn die geIk is aan de nog resterende iooptijd van de betreffende huurcontracten. Dit
em te voorkomen dat we aan bet einde van de Iooptijd bij een eventuete verhuizing geconfronteerd
worden met nog resterende boekwaarden. Omdat deze Investeringen gepleegd ziJn om de
dienstveriening aan de 0-4jarigen In de regio mogellJkte maken, vindt afschrijving plaats met ingang
van 2010.
Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid em af te wijken van de genoemde afschrijvingstermijnen.
Activa met een verkriJgingprijs van minder dan € 5.000 behoeven niet te worden geactiveerd,
uitgezonderd gronden en terreinen. De iaatstgenoemcie activaworden aItIjd geactiveerd.
investeringen die tijdens het Jaar plaatsvlnden worden over datJaar voor 50% afgeschreven. Met ingang
van het jaar volgend op de aanschaf vindt volledige Jaarafschrving piaats.
Viottende activa
Voorraad gereed oroduct en handelsgoederen
De voorraad medische verbruiksgoederen (vaccinatles ten behoeve van de Reizigersadvisering) wordt
gewaardeerci tegen de Iaatst geldende inkoopprijs.
Uitzettincaen met een rentetvplsche Iooptiid korter dan één iaar en overiopende activa
Vorderingen warden gewaardeerd tegen de nominate waarde. Omdat het risico op aanzieniijke
ordnbaarheid van openstaande facturen laag wordt ingeschat, is geen voorzienlng voor dubieuze
debiteuren gevormd.
Uauide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominate waarde.

Viottende passiva
De viottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominate waarde.
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2,3.2 Toeflchting op de batans
(bedragen x € 1.000,-)
ACT1VA
Mater!ëIe vaste actlva
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
31-12-2010

31-12—2011

Investeringen met cen economisch nut
Over/ge invesreringen met een economlsch nut
Tetaal

d:
De avenge investeringen met economtsch nut kunnen als volgt worden onderverdeel

2.193

2.356

2.193

2.356

31—12—2010

33—12-aoll

BedrlJfsgebouwen
MachInes, apparaten en installatles
Overige materiele va5te actlva
Totaal

488
777
928

499
767
1.090

2.193

2.356

n met economisch nut weer:
Het onderstaand overzlcht geeft het ventoop an de boekwaarde van de avenge Investeninge
Boekwarde

0esInveterlngen

InvesterInn

Bljdragen

Boekwaarde
31—12—2011

71
151
342

yanderden
138
14
4

564

156

A1chriJvIngen

31—12—2010

Bednljfsgebouwen
Machines. apparaten en Insta)Iatie
Ovenge matenlele vaste actlva

499
767
1.090

198
175
184

Totaal

2.356

557

-

—

488
777
928
2.193

31-12—2010

33—32-2011

Voorraden

43

Gereed product en handeisgoederen (vacclns)

36

Ultzettlngen met een rentetyplache Iooptljd korter dan én jaar
d:
De ultzettlngen met een rentetyplsche Iooptljd korter dan én jaar kunnen ala volgt warden gespeciflceer
31—12—2011

-

31—12—2010

1.560
240

1.431
459

Vorderingen op openbare llchamen
Overige vordeningen

1.800

1.891

Totaal
Liqulde middelen
Het saldo van de liqulde middelen bestaat uft de volgende componeriten:

31—12—2011

I
2
0

Banksaldl
Kassaldi
Knulsposten
3

Totaal
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31—12—2010
1

.395
4
4

1.403

Overiopende activa
Do overlopende activa ken ais volgt onderscheiden warden:

31—12—2010

31—12—2011

Do van Europese en Nederiandse overheldsllcharnen
nag to ontvangen voorschotbedragen die ontstaan
door voortinanciering op uitkerlngen met een speciflek
bestedingsdoei
Overige nag te ontvangen bedragen en de vooruitbetsalde bedragen
die ten iaste van voigende begrotngsJaren komeri
Totaai

Verloopoverzicht 0e van Europese en Nederiandse
overheldslichamen nog te ontvangen voorachatbedragen die
ontstaan door voorfirianciering op ultkerlngen met een
speclflek bestedlngsdaei

salda 31-1210

577

23

484

592

1.061

615

TOOVOegIngefl

4
2
3
40
265

8eweegkuur
Oat drinkt niet rexel
Gezonde siagkracht Aikmaar
Hayat 2011
Impuls opvoedlngsondersteunlngWF
Veidregisseur en CVS
Westfrisse Jeugd
Stede Broec
Enkhuizen
Harenkarspei
Schagen
Den Heider
Anna Paulowna
Bergen
Castricum
Hoorn
wieringen
Heiioo
Heerhugowaard
Impuis opvoedingsondersteuning 1<vNH

13

-

WEWF
impuls opvoedingsondersteuning NK
MaatwerkiGZ Ni<
MaatwerkjGZWF
Verbouwing Kersenbogaard Hoorn
Medlacampagne Triple P
Eergerelateerd geweidjong/oudrWF
Eigen Kracht Den Helder
Knooppunt HulseilJkgeweid

-

-

-

-

23

Totaal

23
95
23
27
88
33
100
109
275
8
54
236
177
4
306
13
2
54
70
40
85
52
2,188

Ontvangen
bedragen

saldo 31 -t 2-

4
2
40
161
13
11
0
76
21
24
82
26
54
84
252
6
49
153
169

-

-.

23
18
2
3
7
7
46
25
22
2
4
83

a

35
32
25
43

4
36
13
2
54
35
8
60
9

1.632

577

270
-

-

-
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2
1

PASSIVA
Vaste Passiva
Igen vermogen
Net In de balans opgenomen elgen vermogen bestaat ult de volgende posten:

Algemene reserve
Bestemmlngsreserves
Resultaat na bestemmlng
Totaal

Bcekwaerde

Boekwaerde

31—12—2011

31—12—2010

68223
633
788

343—
211
336
204

Net verloop in 2011 wordt in onderstaand overzlcht per reserve weergegeven:
S&do

Toevoeglng

Onttrekklng

Resultaal

31—12—2010

Vermindedng

betemmlng
voorgaand

Icr dekklng

boekjaar

Algemene reserve
Reserve FPU
Reserve nrlchting hulsvestlng WF
Reserve Leegstarid Schagen
Totaal

343—
7
204
—

132-

van

afschrllvlngen

275

-

3
—

-

—

Saldo

31—12—2011

—

—

16
19

62
337

31
-

31

684
173
46
155

Algemene reserve
Net Algemeen Bestuur heeft bIJ de vaststelllng van de jaarstukken over 2010 bepaald dat het posltleve resultaat
deals gebrulkt wordt voor de vormlng van een bestemmlnqsreserve Leegstand Schagen (€ 61.640). Net
restant van bet resultaat Is bestemd als toevoeging aan de algemene reserve. Na deze toevoeging bedraagt
daze reserve € 68.493 negatlef.
Reserve FF11
In 2004 is door de GGD Kop van Noord-liolland van de CHOR 626.500 ontvangen tbv de EPU lasteri
van een voormatig medewerker van de GHOR. tilt deze reserve wordt jaarlijks € 3.320,- onttrokken en tgv de
exploitatle geboekt.
Reserve hulsvestlng West-Fries/and
Daze bestemmlngsreserve is nog voor de fusle bIj de GGD Westfrlesland gevormd ter dekklng van de
kosten van de nleuwe hufsvestlng voor zaken als lnrlchtlng, verhuizing en dergellJke.
In de komendejaren zal deze reserve evenredig met de flog te plegen afschiljvlngen vrlJvallen.
Reserve leegstand Schagen
In 2010 heeft de GGD een Ieegstandvergoedlng van het voorrnahge Cewest Kop van Noord—Holland
ontvangen. Daze zal evenredig met de resterende Iooptljd van bet hourcontract vrijvallen.
Nog te bestemmen resultaat 2011:
Het nog te bestemmen resultaat over 2011 bedraagt € 632.689 posltlef. Voorgesteld wordt om het resultaat
In bet geheel toe te voegen aan de algemene reserve. Na instemming van de voorgestelde
resultaatbestemmlng over 2011 bedraagt de algemene reserve € 564.196 posltlef.

Viottende Passiva
Netto viottende schulden met can rentetyplsche Iooptljd korter dan n Jaar

Overlae schulden
—Crediteuren
Rekening-cou rant Stlchtlng JGZ
Te verrekenen projectgelden

31-12—2011

—

—

Totaal

36

31 -1 2—2010

1.236
1.045
279

842
865

2.560

1.707
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Verloopoverzlcht te verrekenen projectgeiden

Saldo 31-12—10

Alkmaar
Anna Paulowna
Bergen NH
Castricum
Den Helder
Drechteriand
Enkhuizen
Graft de Rijp
Karen kars pel
Heerhugowaard
HeiIoo
Hoorn
Koggenland
Lang ethjk
Medembilk
Nledorp
Opmeer
Schagen
Schermer
Stede Broec
Wieringen
Wieringermeer
Zijpe
Totaal

-

—

Toevoeglngen

Aenwend,ngen

Saldo 31-12-Il

705
33
100
109
88
ii
95
(5
23
236
54
275
TO
83
91
11
14
27
7
23
8
14
15
2.050

593
25
89
87
83
8
84
11
22
194
43
275
8
77
74
9
4
24
6
23
7
14
10
1.771

112
8
Ii
22
5
3
11
4
1
43

6
17
2
10
3
1
0
1
0
S
279

Overlopende passiva
De overlopende activa kan als volgt onderscheiden warden:
31—12—2011

31—12-2010

Verplichtlngen die n het begrotlngsjaar ziJn opgebouwd en die In
een volgend begrotlngsjaar tot betaling komen
Dc van Eli, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke
uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van voigende begrotingsjaren

1.2 71

2.190

572

2.109

Totaal

1.843

4.299

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Verolfchtinpen die In bet begrotingsiaar ziin oapebouwd en die in
eefl volciend begrolinasiaar tot betalina komen
te betalen Iabkosten SOA
salarissen, Ioonhefflng e.d.
nog te betalen huur/servicekosten
overige overlopende passiva

31—12—2011

367
732

—

—

TotaaI
Dc van Europese en Nederfandse overhe(dsiichamen ontvangen voorschotbedragen
voor uitkerffigen met een specifiek bestedingsdoei die dienen ter
dekking van lasten van voigende begrotingsjaren
Vooruitontvangen fnvesteringsb,jdragen
lopende projecten
afwikkeiing algesloten projecten/rnaatwerk
—

—

172

1.007
754
208
221

1.271

2.190

3 1—12—2011

31—I 2—2010

75
497

74
1.850
185

572

2.109

—

Totaai

31—12—2010
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Dc in de balans opgenomen De van Europees en Nederlandse overheidalichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkerlngen met eer
specifiek bestedingsdoel die dlenen ter dekking van lasten van volgende begrotlngsjaren kunnen als volgt worden gespeclficeerd:

Saldo 31-12—10

Verloopoverzlcht

Verbouwlng Kersenbogaard Hoom
Verbouwing en lnrlchtlng Grote Waal
Verbouwing Bergen
Investering HPZone
Alcohol vericeerecursus HHW
Alcoholmatiging Alkmaar
Alcoholmatigrng Bergen
Alcoholmatlgrng Castrkum
Alcoholmatiging Graft—de Rjp
Alcoholmatiging Heerhugowaard
Alcoholmatiging Helloo
Alcoholmatiging Schermer
Alcoholmatiging Provlncle/NK
BiJzonder Triple P project Hoorn
Bos Hoorn
tastrlcum (facilitair)
Oat drlnkt niet Schagen
OatdrlnktnletWF
DlgltaaI DossIerJGZ
Eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweldjong/oudrWF
Elgenl(rachtoenHelder
Extra kosten CJGs Alkmaar
Extra kosten CjG’s Den Helder
Extra kosten CjGs Enkhulzen
Extra kosten CJGs Hoorn
Extra kosten CJG’s Schagen en Zijpe
Hayat2OlO
Helde, in de kop
Impuls opvoedtngsondersteurilng NIC
Impuls opvoedlngsondersteunlng KVNH
Impuls opvoedlngsondersteunlng WF
jeugd&AkohoIKvNH
JGZ Maatwerk WF
JGZ Maatwerk NK
Knooppunt HulsellJkgeweld
Medemblik (facilitair)
Mediacampagne Triple P
OGGZ Heerhugoweard
Opvoedsteunpunten KVNI-4
Overbr.planAlcoholJeugdNK
Prov N-H via Heerhugowaard
Psychleche geaondheld KvNH
Reglobudgetjongerencampagne
Sexuele gezondheld allochtonen
Steunpunt hulseiljk geweld 201 I
Stlcht)ng basement
Vellig vrljen Den Helder
Vietnam tussen de tulpen
Voorilchting en desk. bevordering 2010
Voorlichtlng en desk. bevordering 2011
Voorzorg Alkmaar
Websites NI< & WF
Westfrlssejeugd
ZwerfJongeren
Totaal

-

-

—

4
14
9
3
2
27
24
2
21
—

1
-

-

9
971
0
-

110
22
-

0
5
10
4
3
184
121
30
14
3
34
-

Toevoeglnen

AaPWefldInen

54
17
20
37
22
—

-

-

-

-

-

40
-

—

36
I
5
1.871

961
-

-

40
85

3!
176
22

-

—

-

-

-

-

6
306
177
-

61
—

-

52

-

9
3
0
0
13
1
0
1

I
27
12
1
21
39

36
4
-

-

20
37
21

-

-

—

18

4
14

—

-

Saldo 51- 2-Il

36
17
0

3
5
62
0
9
19
—

-

—

0
S
10
4
1
343
236
30
59
3
34
47

-

-

-

-

8
147
63
-

15
-

5

—

70
24
-

-

31
7
—

7
—

22
4
-

-

-

47
-

—

12
1.850

38

-

0
33
-

16
2
29
271
-

6
11
-

-

30

29
47
4
g

-

7
34
-

2.355

20

50
24
0
14
31
15
2
17
271
22
3
ii

1—
3.634

-

-

18
0
7
0
19
0.
-

7
—

0

-

3
25
13
572
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Niet ln de balans opgenomen belanorlika flnanclële verollchtlngen
Het huircontract van hat pand in Alkmaar loopt tot 1 jull 2014 en vervolgens wordt deze overeenkomst telkens voor een periode van
een jaar voorrgezet. Ce huurverplichtlngen voor 2012 bedragen € 102.206.
Het huurcontract van het pand in Hoorn loopt tot 1 december 2018, Ce huurverpllchtingen voor 2012 bedragen € 239.392.

Het huurcontract van bet hoofdkantoor In Schagen loopt tot 1 april 20’I S. Ce huurverpllchtlngen voor 2012 bedragen € 283.015. Cm
de medewerkers te kunnen hulavesten die over ziJn gekomen van de.thuiszorgorganisaties in bet kader van de inteyratie van dejGZ Is
aanvu Ilende hulsvestlng in Schagen gehuurd (vooraisnog tot eind 2014 met huurverpllchtlngen voor 2012 van € 42.3 52).
Ten behoeve van cia verhuurder van het pand aan de Grotewallerweg in Schagen is een bankgarantie van € 27500 afgegeven. Daze is
geldlg tot 6 maanden na afloop van bet huurcontract.
Ten behoeve van deJeugdgezondheldszorg 0-4 Jr en de CJG’s worden diverse panden gehuurd. Ce huur
verplichtlngen voor 2011 bedragen totaal € 968.000 hlervoor. De op deze panden betrekklng hebbende
huurcontracten hebben verachillende einddata welke eindigen In 2012 tot 2020.
Voor can aantal huurovereenkamsten zlJn bankgaranties afgegeven. Hlerblj gaat het om Iocaties ri Hoorn,
Nieuwe Niedorp, Wieringerwerf en Enkhulzeri voor in totaal € 15.084,Cao-oriderhandellngen
Dc huidige tao voor gemeenteambtenaren is in junl 2011 verlopen. Ce cao—onderhandellngen tussen de bonden en de VNG voor de
nieuwe cao voor gemaenteambtenaren zljn nog flier afgerond, Onderdeel van de onderharidellngen Is de omvang van de
loonsverhoging over de periode juni 2011 tot en met december 2011. Op basis van de macst recente inzichteri badraagt de maximale
loonsverhoglng 2%, echter tot op heden aim de bonden en de VNG niet tot can akkoord gekomen. lndlen overeengekomen wordt tot
can nabetalirig van 2% over de genoemde perlode houdt dat een verpllchte nabetallng voor de GGD In van € 138.000
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2.3.3. Toelichting op programmarekening
Programma 1: Jeugdgezondheidszorg 4-19
Als gevolg van de integratie van de 0—4 jarigenzorg in de GGD, is er een grotere dekking voor
de overheadkosten binnen de GGD-organisatie. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat de
bezuinigingstaakstelling (efficiencywinst) die is benoemd als voorwaarde voor de integratie
gerealiseerd kon worden. Door daarnaast extra aarivullende taken uit te kunnen voeren, is het
voor de GGD mogelijk geweest om een positief resultaat op dit onderdeel te presenteren. Extra
inhuur van medewerkers kost zowel direct (salaris e.d.) als indirect (huisvesting, ondersteuning
e.d.) middelen maar door de extra baten van deze dienstverlening, wordt dat in 2011
ruimschoots goedgemaakt.
Als gevoig van de wijziging in boekhoudkundige verwerking van de ondersteuningslasten, zijn
veel verschillen te zien op de verschillende onderdelen. Verklaren van al de individuele
verschillen voert te ver in dit document. Door vanaf 2012 de boekhoudkundige
verwerkingswijze te hanteren in zowel begroting als rekening, zullen de verschillen naar
verwachting beperkter van omvang en eenvoudiger te duiden zijn. De belangrijkste
constatering voor 2011 is dat bet uiteindelijke resultaat op dit onderdeel positief is zodat de
negatieve algemene reserve per eind 2010 inmiddets weer positief is.
Programma 2: jeucidgezondheidszorg 0—4
In 2010 is de GGD gestart met bet uitvoeren van de 0-4 jarigenzorg. Om dft te kunnen
uitvoeren zjn medewerkers van de thuiszorgorganisaties overgenomen, zijn panden gehuurd
die hiervoor gebruikt werden en zijn allerlei overige kosten gemaakt. De begroting voor de
uitvoering van de 0—4jarigenzorg is opgesteld door de begrotingen van de
thuiszorginstellingen bij elkaar op te tellen en te corrigeren voor GGD—specifieke
ontwikkelingen en afwijkingen. Omdat de onderbouwing van de aangeleverde begrotingen niet
op alle onderdelen voldoende duidelijk waren, is deels gewerkt met uitgangspunten die niet op
alte onderdelen realistisch zijn gebleken. De begroting voor 2011 is begin 201 0 opgesteld toen
we nog niet over realistische ervaringscijfers beschikten. Afwijkingen van deze begroting zijn
dan ook talrijk. Het uiteindelijke resultaat is € 438.000 negatief tegenover € 1 81 .000 negatief
in 201 0. De ontwikkeling op dit gebied is dan ook positief te noemen. Gezien bet totale
behaalde resultaat van de GGD en de wijze waarop de tijde!ijk negatieve algemene reserve weer
is ingelopen, kan gesteld worden dat de GGD ruimschoots aan de efficiencytaakstelling heeft
voldaan. Aandacht is wel noodzakelijk voor de ontwikkelingen in de maatwerk- en overige
aanvullende dienstenportefeuille. Indien bezuinigingen doorgevoerd worden in de aanvullende
diensten, zal snel gereageerd moeten worden om de kosten navenant aan te passen.

Programma 3: Infectieziekten & Milieu (l&M)
Op dit programma is een overschrijding te zien op de lasten van € 2 72.000. Dit nadelige
verschil is hoofdzakelijk ontstaan door hoger dan begrote lasten van ondersteuning en
huisvesting. Door de aanzienlijk hoger dan begrote opbrengsten voor Inspectie & Hygiene,
labkosten en overige baten, aismede door een nagekomen bate met betrekking tot af te
rekenen onderzoeken van € 69.000, is bet uiteindelijke resultaat ruim positief.

Voor identificatiedoeleinden.
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40

Programma 4: Sociaal Medische Gezondheidszofg (SMGZ)
De totale overschrlJding op de kosten bedraagt € 549.000. Op salarissen is € 235.000
overschreden. in de begroting was geen rekening gehouden met de toevoeging van
medewerkers als gevoig van de uitbreiding van OGGZ—taken In Westfriesland per medio 201 0.
De medewerkers die hiervoor zijn aangesteld, worden volledig gedekt door extra opbrengsten
omdat deze taak kostendekkend wordt uitgevoerd. Het restant van het verschii wordt met
name veroorzaakt door hogere kosten van diverse projecten (€ 308.000), met name op het
gebied van huiseiijk geweld. Tegenover de extra projectkosten staan hogere baten van deze
projecten. Het uiteindelijke saldo van het programma Is ten opzichte van de beg roting €
7 3.000 negatief.
Programma S : Gezondheidsbevordering en —beleid (G8O)
Op dit programma is ruim € 1 0 miljoen minder uitgegeven dan begroot. De overpiaatsing van
het Kennis— en informatlecentrum naar de Directie en Beieldsstaf, aismede de onjuist hoger
inschatting van de projectkosten, zijn hier debet aan. De effecten zijn in beide gevailen nihil.
Met de kosten van het kennis— en informatlecentrum zijn ook de bateri overgeheveld en omdat
zowel de kosten ais de baten van projecten onjuist hoog ingeschat waren, is hier per saldo
evenmin sprake van invloed op het resultaat, Het resuftaat op dit prograrnma bedraagt
€ 22.000 negatief.
Programma 6: Directie & Beleid (D&B)
De al genoemde verpiaatslng van het Kennis— en informatiecentrum naar het onderdeel
Communicatie binnen D&B zorgt voor overschrijding van de begrote kosten. Ook de gewijzigde
doorberekening van kosten van ondersteuning zorgt voor een overschrijdlng. Omdat het
gehele saldo van D&B wordt doorberekend aan cle rest van de organisatie, is per saldo een
resuitaat van € 0 te zien.
De wljze van presenteren van de kosten en baten van D&B Is in verband met
verslaggevingsvoorschriften gewijzigd. Waar voorheen alle lasten bij D&B verantwoord bleven
en de interne doorberekening als opbrengst werd verantwoord, is deze doorberekening nu in
mindering gebracht op de kosten, Op die manier wordt een betere aanstuiting gevonden
tussen de totale kosten van de individuele programma’s en de totale kosten van de GGD. Per
saldo heeft deze presentatiewijziglng geen invloed.
Proqranima 6: Bedriifsvoerlnci
De kosten van bedrijfsvoerlng (exdusief de interne doorberekening) zijn aanzienlijk lager dan
begroot. Door het zoveei inogelljk direct verantwoorden van lasten van ondersteuning, is
bijvoorbeeld alleen al voor huisvestlng een lager kostenbedrag van € 1 .716.000 bij
bedrijfsvoering te zien. Deze kosten ziJn rechtstreeks ten laste van de overige programma’s
gebracht waardoor ook de interne doorberekening lager kan zIjn. Per saido heeft dit
programma een resuftaat van € 0 omdat het saldo van aVe lasten en baten doorberekend wordt
aan de overige onderdelen van de GGD.

Voor identificatiedoeleinden.
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3 OVERIGE GEGEVENS

3.1 Controleverklaring

Voor identificatiedoeleinden.

Behorend bij controeverkaring
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3.2 Voorstel tot resultaatbestemming
De programmarekening sluit met een positief resultaat van € 632.689.
Het voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve die daarmee € 564.196
bed raagt.

Voor identificatiedoejeinden
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Billaae 1.•
Financleel inzicht GCD HN 2011
reaflsatle
2011

begroting
2011

rekening
2010
Kosten
Onvoorzien

1 50

Salarissen en soclale lasten
Rente en afschrljving
Goederen en diensten
Overige personeelsiasten
Personeel van derden
Huisvesting
Bureaukosten
Automatsering
Algemene promotiekosten
Directe kosten producten
Kosten gesubsidieerde projecten
Fusiekosten
Overdrachten

19.138

18.808

19.861

549

598

566

1.196
980
2.760
1.100
495
80
969
2.408
587

984
588
2.574
901
489
71
1.054
8.236

1.242
1.080
2.646
585
1.519
52
1.050
2.937

-

-

58

58

58
57

Nagekomen lasten vorige boekjaren
totaal kosten

30.321

34.514

31.651

Opbrengsten
Rente

7

8

14

2.384
1.187
2.124
4.862
325
370

2.1 72
1.094
934
10.492
170
270

2.693
1.480
983
6.440
479
421

8.097
11.194

8.329
11.400

8.328
11.397

Goederen en diensten
Infectleztektebestrijdlng
Jeugdgezondheidszorg
Overige medisch georlenteerde taken
Gesubsldleerde projecten
Overige baten
Doorbelasti ng facilitaire dienstverlening
Overdrachten
Opbrengsten 0—4 jarlgenzorg
Gemeentelljke bijdragen
Gemeentelljke bijdragen BDU
Incldentele baten

62

totaal opbrengsten

30.612

34.867

32.234

44

35
389

50

336

0

633

Onttrekklrigen aan reserves
Dotatles aan reserves
saldo —l-

=

neciatlef)
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Financleel inzicht JGZ 4—19 Jr 2011

Kosten
Salarissen en sociale lasten
Goederen en diensten
Overige persaneelsiasten
Personeel van derden
Huisvesting
Bureaukosten
Automatisering
Promottekosten
Directe kosten producten
Kosten gesubsidleerde projecten
Overdrachten
JGZ subsidie logopedisch centrum

realisatie
2011

begrating
2011

rekening
2010
4.037

4.168

4.233

268
121

148
61

—

—

1 89
235
346
34
48
4
98
2.203

1
2

11

87
1.569

62
7.059

58

58

—

2

Nagekomen lasten vorige boekjaren
doorberekeningen (kap lasten/FIV/BV/D&B)

2.246

2.497

2.1 04

totaai kosten

8.390

14.064

9.496

111
6
10
138
2.047
1.264
5
2

165
19

209
11

150
672
7.059
2

181
1.255
2.128
4

Opbrengsten
Rijksvacdnatieprogramma
Vertrouwenspers./klachtencommlssie
VergoedlngPGA
OverigeopbrengsteniGZ
Opbrengst uren projecten
Opbrengst subsidies projecten
BiJdrage studiebegeleiding
0-4jarigenzorg N-K
Opbrengst vorige boekjaren
Overige baten
Doorberekening huisvesting derden
Gemeenteiijke bljdrage
totaal opbrengsten
saldo (—I—

=

-

-

-

-

5.527

5.99?

3
2
80
5.997

9.110

14.064

9.869

-

-

-

—

720

neqatlef)
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Behorend bij controleverkiaring

45

-

373

Flnancleel inzichtjGZ 0—4 Jr 2011
rekening
2010
Kosten
Salarissen en sociale lasten
Goederen en diensten
Overige personeelslasten
Personeel van derden
Hulsvesting
Bureaukosten
Automatisering
Promotiekosten
Directe kosten producten
Kosten gesubsidleercie projecten

realisatle
2011

begroting
2011

6.354

6.182

7.108

270
173

145
56

374
161
1.168
41
239
2
147
50

0

-

-

242
81

156
157

30

Nagekomen lasten vorige boekjaren
doorberekeningen (kap Iasten/HV/BV/D&B)

2.79 1

2.666

1.713

totaal kosten

9.911

9.361

11.033

827
38
11
431
69
24

760

Opbrengsten
RlJksvaccinatleprogramma
Opbrengstcursussen
Opbrengst borstvoeding consuften
Opbrengst uren projecten
Opbrengst subsidies projecten/maatwerk
PGA
Doorberekenlng huur
Overlgebaten
Cemeentelljke bljdrage 8DU
totaal opbrengsren

234

58

694
62
7
1.185
121
64
271
251

8.095

8.329

8.328

9.730

9.750

10.984

Onttrekklngen aan reserves
Dotatle aan reserves

—

-

604

-

389—

181-

saldo(-/-=negatlef)

JQorldefltatjarj
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50-

ng

Financleel lnzicht I&M 2011

[
Kosten
Salarissen en soclale lasten

begroting
2011

rekenirig
2010

reallsatie
2011

2.582

2.558

2.563

77
1 54

79
194

56

50

588

723

90
1 79
213
27
70
3
796
9

doorberekeningen BV/D&B

1 .354

1.301

1 .227

totaal kosten

4.81 2

4.905

5.1 77

25
358
58
39
763

10
285
310
40
487

13
303
411
34
385

Goederen en diensten
Overige personeelslasten
Personeel van derden
Huisvesting
Bureaukosten
Automatlsering
Promotlekosten
Directe kosten producten
Nagekomen fasten vorige boekjaren

Opbrengsten
TBC bestrljding
SOA bestnjding
Vergoedirig voorSOALabkosten
Ship Sanitation Certificate
Technische hyglenezorg
1HZ OO rid Inspectie Gastouder

in THZ

Opbrengst inspecties gastouders
Relzlgersvaccinaties
Inspecties Tatooshops
MMK inspectie scholen
opbrengsten infectleziekten
Overige baten
Nagekomen opbrengsten yang boekjaren
Gemeentelijke bijdragen
totaal opbrengsten
saldo

f—f-

=

negatlef)

943
12
95
84
26

990

2.572

2.668

465
966
21
23
66
89
1 37
2.668

4.981

4.905

5.581

—

-

50
66

169

d.19

47
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Financleel inzlcht SMGZ 2011

Kosten
Salarissen en soclale lasten
Goederen en diensten
Overige personeelslasten
Personeelvanderden
Hulsvestlng
Bureaukosten
Automatiserlng
Promotiekosten
Directe kosten producten
Kosten gesubsldleerde projecten
KostenPGA

realisatle
2011

begroting
2011

rekening
2010
1.630

1 .220

1 .455

79
155
44
1
4

66
159

14
648

9
331
126

97
218
62
11
22
1
7
552

5

3

Nagekomen lasten vorige boekjaren
cloorberekeningen (kap Iasten/HV/BV/D&B)
totaal kosten

Opbrengsten
tJitsteI begraven/cremeren
Forensische geneeskunde
Penitentiatre Inrichtlngen
VersIavingszorg
WMO—advlsering
Soclaal medlsche advlsering
Medische opvang aslelzoekers
Vergoedlng prostltutlecentrum
OGGZ pIustaak Kop van Noord-Holland
OGGZWF
OGGZNK
Opbrengsten subsidies proJecten
Vergoeding uren proJecten
Overige baten
Gemeentelijke bljdragen
totaal opbrengsten
saldo

(—I-

=

negatief)

512

434

471

3.088

2.349

2.898

2
662
353
39
1984
1
92
196
262
546

10
667

2
734
71
5

642
23
0
230

331
32
182

550
2
3
182

3.114

2.349

2.825

26

-

—

35
-

-

96
126

72

200
125
540

Voor identificatiedoeleifldefl.
rçoIeverkIaring
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—

100
200
353
551

73—

Flnancieel inzicht GBO

Kosten
Salarissen en sociale lasten
Goederen en diensten
Overge personeelsiasten
Personeel van derden
Bureaukosten
Automatlserhig
Algemene promotiekosten
Directe kosten producten
Kosten gesubsldieercle projecten
Resultaten afgesloten projecten

1 .453

1.593

1 .1 71

57
85
27
1
38
110

44
23
30
1
5
104
563

-

—

43
38
2
2
0
56
1 29
4

857

756

635

2.626

3.119

2.080

122
110

129
83
6
1 .840
2.058

—

doorberekeriingen (kap
Iasten/HV/BV/D&B)
totaal kosten

realisatle
2011

begroting
2011

rekening
2010

Opbrengsten
ProjectenGBO
Projecten vergoeding voor uren
Overige baten
GemeentelUke bdragen

2.563

563
300
13
2.244

tota&opbrengsten

2.795

3.119

s&do (-I—

—

168

neqatlef)
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Financleel inzicht Bedrjfsvoering 2011

Kosten
Salarissen en sociale asten

2.475
0

Rente
Afschrjvng
Goederen en diensten
Overige personeelsiasten
Personeel van derden
Hulsvestlng
Bureaukosten
Automatisering

realisarie
2011

begroting
2011

rekening
2010

2.518
-

2.466
2

549

598

564

199
288
2.716
945
433

212
86
2.574
708
420

212
195
858
294
1.128
TI

Nagekomen lasten vorige boekjaren
7.042-

6.746-

5.545—

totaal kosten

563

371

185

Opbrengsten
Husvesting
onder5teuning derden
doorbelastingen fac ondersteuning
opbrengst projecten
Overige baten
Ontvangen interest
Incidentele baten

289
60
21
61
23
7
62

103
83
54
87
5
8

62
6
4
52
14

totaal opbrengsten

522

339

138

41

32

46

doorberekeningen naar andere sectoren

onttrekkingen aan reserves
dotatie aan reserves
saldo

(—/-= negatief)

Voor identifiCatiedoeleinde
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Financleet inzkht Directie & Beieidsstaf 201 1
reallsatle
2011

begroting
2011

rekening
2010

L
Kosten
Onvoorzien

1 50

Salarissen en sociale lasten
Goederen en dlensten
Overige personeelslasten
Personeel van derden
Bureaukosten
Automatisering
Algemene promotiekosten
Directe kosten producten
Frictiekosten

607

569

869

245
4
125

291
8
163
2
66

233
54
175
10
41
3

—

79
587

—

238

199

311

doorberekeningen naarandere sectoren

955—

1.105—

916—

totaal kosten

932

doorberekenrngen kap Iaten/HVfBV

Opbrengsren
opbrengsten lnzet bovenformatleven e.d.
Vergoedlng Cl-fOR
Overige opbrengsten
Gemeentelijke bljdragen
Nagekomen opbrengsten vorig boekjaren

Onttrekkingen aan reserves
Dotatles aan reserves

=

781

—

-

-

59

30

61
6

302

310

711

1

totaal opbrengsten

saido (-I—

343

361

340

778

3

3

3

567—

neoatlefl

Voor identiflcatiedoeleinden.
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d.d

Si

8/f/age 2:
Overzicht gemeentelljke bljdragen 2011
GGD
bljdrage
Algemeen
gemeente
1.666.032
Alkmaar
252.652
AnnaPaulowna
549.984
Bergen NH
615.072
Castricum
1.018.904
Den Helder
342.416
Drechterland
322.216
Enkhuizen
115.180
GraftdeRiJp
285.528
Harenkarspel
908.408
Heerhugowaard
398.504
Heiloo
1.246.972
Hoorn
389.948
Koggenland
478.452
LangedAjk
757.356
Medembtik
215.432
Medorp
202.100
Opnieer
332.564
Schagen
95.140
Scherrner
377.612
Broec
Stede
244.576
Texel
153.432
Wieringen
223.296
Wleringermeer
205.668
ZIJpe
11.397.444
Totaal

bijdrage
0-4 jarigenzorg
1 .204.796
190.978
344.035
434.120
739.109
248.156
219.929
94.644
216.275
728.269
257.131
942.171
298.200
352.404
561.480
161.899
157.634
226.856
63.136
294.1 79
168.245
109.581
159.489
150.551
8.32 3.267
*1)

totaal
2,870.828
443.630
894.019
1.049.192
1.758.013
590.572
542.145
209.824
501.803
1.636.677
655.635
2.189.143
688.148
830.856
1.318.836
377.331
359.734
559.420
158.276
671 .791
412.821
263.013
382.785
356219
19,720.711

*1) Het verschl met het opbrengstbedrag In de jaarrekening betreft een
aantal correctles m.b.t. voorciaande iaren.

Voor identificatiedOeIefldefl.
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8(flage 3:
Doelrealisatie 201 1

Betreft verantwoording van de doelen uit de programmabegroting 2011
Programma Jeugdgezoridheidszorg

Doel
Invoering Digitaal Dossier
JGZ conform
I mp!ementatleplan
Irnplementatie protocol
Verwljslndex Noord-Holland
Implementatie Prlvacybeleid

Behaald?
Deels

Opmerklngen
Invoering DDJGZ loopt ook door in 2012.

Nee

Dit start na de Invoering van het DDJGZ

Ja

OpnamejGZ—beieid In GGD—breed beleld.
Implementeren richtlijnen uitvoering. Opnemen In
scholingsplannen en intervisieprogramma

Uitvoerlng projectplan PGA:
Opste?len projectopdracht,
plan van aanpak, en start
uitvoerlng
Afronden harmonisatle
processen JGZ 04

Nee

Afronden harmonlsatle
processen 0—19

Deels

Planning en Controlcyclus
verbeteren, waaronder
ultbrengen van een
Jaarrapportage, bet
afronden van bet
productenboek en invoeren
PDCA—cyclus blnnenJGZ
Implementatle werkwljze
TriplePen borgen
werkwJze
Onderzoek naar
vermindering locaties JGZ
Uitwerking opheffing
contactrnoment
doktersa.sslstenten 7/8 jr.
Uitwerklng opheffing
Iogopedlsche screening

Ja

Stopzetten 24—uurs
berelkbaarheid JGZ 0—4
Opstellen Masterplan
Integrale JGZ, uitwerklng
plan van aanpak

Nee

Harmonisatle verloopt theoretisch conform planning,
echter in de praktlJk Is de stu ring via een
herinrlchting van bet DDJGZ nodig. Borgingsplan en
hercertificering Is geschreven en in gang gezet.
Harmonisatle verloopt theoretisch conform planning,
echter in de praktijk is de sturing via een
herlnrlchting van bet DDJGZ nodig. Processen die
daarvoor in aanmerking komen zIjn wel beschreven.
Meeste stappen zjn ultgevoerd. In 201 2 nog doen:
verbeteren urenregistratie en actualisatle en
harmonisatie formatleplanning uniform en overigjGZ
0—19

Ja

In november 201 1 regionaal geaccordeerd

Ja

Onderzoek is afgerond, besluitvormlng in 2012,
Implementatle in 201 2—2014
i-let contactmoment is als maatwerk opgenomen in
productenboek, personele gevolgen zJn uitgewerkt,
personele Jaarplanning Is aangepast
WiJzlglng is verwerkt In bet productenboek,
Er moet nog een regloriafe visle worden ontwikkeld op
de preventle van spraak—taal problematiek. Scholing
spraak—taalscreening In contactmomentjeugdartsen
Is gerealiseerd.
Het contract is opgezegd per 1-10—201 1

Ja

Deels

Ja
Ja

Overgang medewerkers Stichtlng JGZ wordt per 1 -7—
2012 gerealiseerd, voorbereidingen hiervoor zun
gestart in 201 1
53

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend ijnrIeverkIaring
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MrT,4L.JIL

verkenningstraject
vernleuwing in dejGZ,
voortgangsbewaking
uitvoerlng
Opstellen plan van aanpak

ja

Vastgesteld plan van aanpak

Grotendeels

Docenten zwangerschapscursussen zlJn ingeburgerd.

voor
Cllentenraad/focusgroep/
cilentenpanels
Afrondlng Implementatie

Evaluatle en voorstel voor het vervoig zljn gereed in

prenatale voorlichting

2012
Afroriding Implemeritatie

Ja

Werkprocessen zijn beschreven en geimplementeerd.
Nleuwe coordinator aangesteld. Aandachtpunten zIjn

cursusbureau

de bouw van

ICT tool en de verhuizing van het cursusbureau
Verbeteren samenwerking

Nee

201 2

Ja

Er Is intenslef samengewerkt biJ Incidenten

Ja

Nleuwsbrlef voor scholen sterk verbeterd. Voorstel

JGZ-OCGZ. Onderzoek naar
verdere afstemming,
verhoging effectlviteit en
efflciëntie, en borging van
werkwijze
Verbeteren sarnenwerking
JGZ

-

l&M. Bundeten en

versterken ondersteuning
kinderopvang blJ incidenten
Inventarisatie en ultwerking
Verdere samenwerking
Verbetering communicatle

voor Invoer accountmanagement door MT

naar scholen

goedgekeurd.
Harmonisatie

Nee

Realisatie per maart 2012

Deels

Vertraagd lvm personele wisseling

zlekmeldingsprocedure,
procedure verlofaanvragen,
verlofregistratle en
vakantieoverzlchten
Plan van aanpak
opvoedondersteuning

Voor idefltifiCatted0e
BehOrend bi] controeverkI8ring
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Programma lnfectieziektebestrijding
Infectieziektebestrijdi nq (IZB)
Behaald?
Doet
rlsico—
Nee
2010
Is
een
In
inventarisatle Infectieziekten
gedaan. Op basis van de
risico—inventarisatie kunnen
priorltelten gesteld warden en
onderbouwde keuzes
gemaakt worden in inter—
venties om Infectleziekten te
voorkomen
Er wordt minimaal een 95 %
Ja
score behaald op de
meldingssnelheid meld Irigen
Infectieziekten aan het RIVM.
Tijdens kantoortijd wordt er
in mlnstens 95 % van de tijd
gewerkt met een
verpleegkundlge voorwacht
Als onderdeel van bet GROP
worden er twee
outbreakoefeningen gedraaid

Ja

Halverwege 201 1 zijn alie
artsen I&M gekwalificeerd als
IZB arts

ja

TBC—bestrdi ng
Doel
Implementatie van de door de
directeuren GGD in het najaar
van 2010 te kiezen
samenwerklngswljze voor de
regionate tbc—bestrljdlng
(NH—FL)
Meer dan 90% van de
tuberculosepatienten en de
personen met een LTBI
voftoolen de behandeling
Bij bet bron— en
contactonderzoek rond een
tubercuiosepatient is de
opkomst uit de le ring >95%

Behaald?

Onbekend

Onbekend

Oprnerkingen
In het 3e kwartaal is de analyse uitgevoerd en
gepresenteerd op de beieidsdag van IZB. De gegevens
worden gebruikt bIj het opstelten van hetjaarwerkplan
2012.

De gegevens over de eerste 6 maanden zijn niet
volledig, door problemen in de aanleverlng door het
RIVM. In het eerste half jaar bereikte IZB een score van
98%. In de maanden aug—sept-okt is steeds 100%
gescoord.

Er is vooruitgang geboekt blJ het CROP, er is een
reglo-OTO plan geschreven en begin 2e kwartaal een
subsldieaanvraag gedaan voor ROAZ —gelden.
Subsldle Is toegekend. Het vinden van een
oefencoordinator vertlep erg moelzaam en er zijn
geen oefenlngen gedraaid. In december Is een
regiocoordlnator OTO benoemd. Die start direct In
2012 met de organisatie van de oefeningen. In bet
jaar heeft de afdellng IZB zelfwel een aanrai casussen
benut om met de BOB -methode te oefenen.
Betreffende arts heeft de opleiding succesvol
doorlopen. In 2012 wordt gestart met een AlO IZB.

Opmerkingen
Het samenwerklngsproces is haiverwege het 2e
kwartaal vastgelopen en GGD HN moest zijn eigen
parcours uitzetten. Samenwerking met ziekenhuizen
wordt nadrukkeiijk gezocht. In bet 3e kwartaai Is
overeenstemming bereikt over een financleel
acceptabele regeling met GGD Amsterdam. De
samenwerking wordt ook in 2012 en 2013 voortgezet
Daar kan pas eind van bet Jaar goed over geoordeeid
worden

Daar kan pas elnd van bet jaar goed over geoordeeid
worden
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en uit de 2e rIng >90%
De bereikbaarheid van de tbc
—frontoffice wordt
onderzocht.

Nee

SOA—bestrijding
Behaald?
Cesteld doel
Het tot stand brengen van een Ja
volwaardlge Sense—poll

Ja
In Den Helder projectmatlg
aandacht besteden aan
allochtonen ten elnde de
Senseproblematlek binnen die
doelgroep te verminderen
Grotendeels
Het
prostitutlegezondheidscentru
m in Alkmaarwordt
volwaardlg operationeel

Een
klanttevredenheldsonderzoe
k houden in mel

Medische Milleukunde
Doel
Het contact met de
woningbouwverenlglngen als
belangrijke ketenpartner op
binnenmilleugebied wordt
ultgebouwd.
In het kader van de
aanstaande overheveling van
de functie van geneeskundig
adviseur gevaarlijke stoffen
(GAGS) van de GHOR naar de
GGO wordt gestart met het
opleiden van een GAGS

Nee

De berelkbaarheldsregeling voor de afdeling tbc wordt
niet gewijzlgd. De regionale samenwerking geeft daar
geen aanleiding voor. Er wordt geen aparte frontoffice
TBC gevormd.

Opmerklnqen
Er zljn stappen gezet op dit viak, zoals oplelding en
reglstratie biJ de NWS van personeel. uftwerklng van
ASH beleld en het opbouw van ervaring. De afdeling
volgt de ontwikkellngen op de voet, en heet per 2012
afdellng Seksueie Gezondheld Ipv Soa en Prostltutie.
Er is een spreekuur op het ROC. Daarnaast is er
voorHchtlng gegeven aan Antilllaanse vrouwen. Op
festivals wordt aan promotie gedaan.

Er zljn stappen vooruit gezet. De samenwerking intern
krljgt meer vorm, het beleici van het prostitutie—
centrum is ondergebracht In het programma
Kwetsbare Burger. Inmiddels worden er per week 3
spreekuren op afspraak gehouden. In het 3e kwartaal
Is een deel van de ramen op de Achterdam gesloten,
er resteren nog een klelne 70 ramen. De ultbouw van
Zevenhuizen met maatschappelijk werk stagneert.
Ook het doorgelelden van patlenten vanult de Soa—
spreekuren verloopt nog niet soepel genoeg. Er wordt
gewerkt aan een beschrijvlng voor de doorgeleiding
en een betere afstemmlng tussen medewerkers.
Er is een discussie geweest over de mate van
ultgebreldheid van het KTO. Uftvoerlng heeft daarom
pas plaatsgevonden In het najaar. De respons valt
tegen. De perlode waarin kianten gevraagd worden
mee te doen Is daarom verlengd tot in 2012.

Bebaald?
Nee

pmerkingen
Deze doelstefling Is als gevoig van de bezuiniglngen
komen te vervallen. De wonlngbouwverenigingen
hebben Inmiddels een brief ontvangen over het staken
van de blnnenmllleu-activiteiteri.

Ja

Opleldlng verloopt volgens plan
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Insrectie & Hvqiënezorg (l&K)
Behaald?
Doel
Nee
In samenspraak met de
gemeenten vormgeven aan de
iris peale van
peuterspeelzalen

Ja
Grote evenementen krlJgen
e
noodzakellJk
de
I&H
vanuit
aandacht.
Nee
De GlRwordt (uiteindelljk)
operationeel; GGD en
gemeenten zoeken
afstemming voor een
adeguaat gebruik van de GIR.
nee
Een Inspecteur start met de
opleidirig tot hygienist
openbare gezondheidszorg
Reizigersadvisering (RAy)
Doel
14.000 bezoekers in 2011

Van bet aantal geplande
spreekuren vincit teriminste
97% doorgang

Behaald?
BIjna

Ja

Opmerkingen
Door het ontbreken van wetgevlng en een goeci
registratiesysteem zijn de peuterspeelzalen rn 201 1
niet of nauwelijks beoordeeld. Het ontbreken van
1 de lnspectledrukte In de gastouderopvang en
formatie
de matlge voorbereiding van de peuterspeelzalen
leiden tot bet beslult de peuterspeelzalen In 2012 te
bezoeken. In oktober hebben we daarom
Informatleavonden gehouden voor houders van
peuterspeelzalen en gemeenteambteriaren.
Er zIjn afspraken met de GHOR en Is gezamenuljk
informatlematerieel ontwlkkeld voor aanvragers van
evenementen
Vanwege de ontwikkellng van een nleuwe GIR-versie
in de 2e helft van 201 1, nodlg vanwege de
veranderlngen In de regelgevlrig, is implementatie
uitgesteld tot 2012. De digitalisering zal enige
verlichtlng geven op bet admlnistratieve viak
Er is in 201 1 geen inspecteur opgeleld vanwege een
gebrek aan geschikte kandidaten.

Opmerkingen
In 2011 hebben 13.949 mensen bet spreekuur
bezocht. In de eerste hetft van 201 1 is bet aantal lager
dan verwacht (-390 klanten = 7,3 %), het derde
kwartaal Ilep boven verwachting met ongeveer 10%
meer advlezen
In de eerste heift van hetjaarzijn, door de matige
belangstellig voor bet reizigersspreekuur, spreekuren
dlchtgezet. In de tweede jaarhelft tiepen de spreekuren
beter. Resproken spreekuren (918) konden op 1 na alle
doorgang vinden

Voor identificatiecioelejnden.
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Programma Sociaal Med ische Gezond heldszorg
SMA WMO
Doel
Minimaal kostendekkende
levering van dit product.
Afronden bovenformatlef
traject

Behaald?
Nee
Nee

Medlsche Zorg RU Doqqershoek
Behaald?
Doel
Voortzettlng werkzaarnheden Ja
binrieri de Doggershoek
Ja
Traject bovenformativiteit
starten
Forensische Ceneeskundige Eenheld (FCE
Behaald?
Doel
Ja
Continueren van
en
werkzaamheclen voor P1’s
politle obv tangdurlge
contracten
Ja
Investeren In scholing
teneinde
hulsartsennlveau
te benaderen
Ja
Kwalltelt van zorg op
cetlencomplexen bewaken
en blJschohrig bieden voor
arrestantenverzorgers

Behouden HKZ certiflcaat
Alle artsen in oplelding of
registratie als forenslsch arts
Participeren In Iandelijke
coördlnatoren overleggen
Actief naar Interesse vragen
bij sollicitatleprocedures
rondom nieuwe
artsenfuncties
binrien de GGD
8enoemen van NODO—arts en
mogelljkheld tot het volgens
van de oplelding NODO
Afhandeling prikaccidenten
volgeris contract politle NHN
en In samenwerking met de
sector IM
Aanscherpen van de
contacten met de OGGZ

Opmerkingen
De activiteiten In het kader van de SMA zijn stopgezet
per 01—01—2012
Loopt.

Opmerklngen
De RU Doggershoek Is gesloten per I maart 201 1.
Er Is 1 verpleegkundige bovenformatief

Opmerkingen
Contracten penitentlaire inrichtlngen getekend voor
driejaar. Politlecontract In onderhandeling.

Gedurende gehele Jaar; diverse bijschollng voor FGE
artsen georganiseerd met huisartsgeneeskundige
onderwerpen naast forenslsche onderwerpen.

Ja

Er zIjn samen met hoofd arrestantenzorg rlchtlijnen
opgesteld i.v.m. zorg op pohtiebureaus. De
coordinator forenslsche geneeskunde heeft diverse
keren het werkoverleg van de arrestantenverzorgers
bljgewoond om vragen te beantwoorden en ultieg te
geven.
Loopt.
M.u.v. 1 externe arts.

ja

Loopt.

Ja

Met P&O zijn er afspraken gemaakt dat bij aanname
van nleuwe artsen het tevens willen uitvoeren van for.
taken een duldelljke voorkeur heeft.

Ja

Arts aangewezen, oplelding volgt.

Ja

Erworden relatlefwelnlg besmettingslncldenten
gemeld.

Nee

Incidenteel contacteri met OGGZ i.v.m. casuistiek,
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Ooenbare Geestelijke Gezondheidszorq
Nee
Streven naar een reg!onale
l
sub-regionaa
beleidslljn met
maatwerk va een eenduidige
sarnenwerklnsstructuur
Behouden van de
deelcertificering HKZ voor de
Kop NH
Nee
1mpementatie CVS
Honorering centrumgemeente Nee
Kop NH voor formatleuitbrelding
Ja
Regutlere en structurele
werkoverleggen
Intervisie ter versterking van Ja
persoonlljke
effectivfteit en vakgebonden
vaardlgheden
Ja
Afstemming met CJG en
Veiligheldshuis
Ja
Werken binnen eenzelfde
beleids- en werkkader door d
diverse teams; unlforrne
werkwijze
per 1—1—2011

Regionaal overeg gestart

Loopt.

31-011211-2012.
Uitbrelding Fte’s in KvNH door gemeente Den Helder
afgewezen.
In ledere reglo vndt maandelljks werkovereg plaats,
Start begin 201 1 in KVNH
en NK.

Discussie en overleg vindt plaats in verschillende
overfeggen waar de betreffende partijen aan deelnemen.
Casuistlek overleg nieuwe stijI In 2 reglo’s West Frlesland
de Kop. Nk volgt.

Voor identificatiedoeleinden.
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Programma Gezondheidsbevordering, Beleid en Onderzoek
Doel
In maart 201 1 een reglonale
adviesnota uitbrengen voor
de gemeenten ter
onclersteuning van de nleuwe
cyclus lokaal

Behaald?
Nee

gezondheldsbeleid
De CGD is voor het
gezondheldsbeleid van de
gemeerite een natuurlijke
adviseur en partner.

ja

____________

Sluiten van samenwerkings—
convenanten metde keten—
partners, 1e Iljnspartijen
thuiszorgorganlsaties
(Omning & Evean) In bet
kader van overgewicht—
preventle, depressie—
prevenitie/ psychische
gezondheld en alcohol—
matlglng.

Ia

Opleveren van de rapportage
van de Klndermonitor (0 tot
12 jaar) in november.
Voorbereiding van de
tweejaarUjkse OGGZ-monltor
gestart,
Uitvoering van de
volwassenenmonitor vanaf
september.
Bespreken van de Individuele
schoolprofielen
(jeugdmonitor EMOVO) met
de scholen als basis voor de
geplande implementatle van
bet schoolgezondheidsbelelcl
(hele jaar).

Nee

Nee

Nee

Ja

Opmerklngen
De Iandelijke nota gezondheldsbeleid ‘Gezondheld
dlchtbij’ is in het 2e kwartaal aangeboden aan de
Tweede Kamer. In verband met de vertraging van de
landellJke nota is de planning Is bjgeste1d. De
reglonale adviesnota Is verschenen in het 4e kwartaal

van 2011, vaststellfng staat gepland In het le
kwartaal 2012.
Het AB heeft in het 2e kwartaal ingestemd met een
3-sporenbeleid ter ondersteuning van het
gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het 3—sporenbeleid
bestaat uit gemeentellJke gezondheidsprofielen
(spoor 1), een regionaaf beleidsadvies n.a.v. de
Iandelijke nota (spoor 2) en een Implementatietraject
‘werken aan uw gezonde gemeente’ (spoor 3).
Ens in bet le kwartaal een samenwerkings—
overeenkomst 2011—2012 ‘jeugd, gezondheld en
velligheid’ ondertekend door de minister van
veiligheid en justitle en de gemeenten in de reglo
NHN. GGD is partner hlervan.
In het 2e kwartaal Is een Intentieverklarlng tot
samenwerking (depressiepreventie NK) getekend met
GGZ NHN, De Wering en Omrlng. Ook voor
overgewlcht/dlabetes, valincideriten en depressie in
KM-I Is met GGZ NHN en Omring getekend.
In bet 2e kwartaal Is een
samenwerkrngsovereenkomst getekend door GGD,
ZONH en Sportservlce NH voor uitvoerlng van de
BeweegKuur In NHN. De intentieverkiaring tot
samenwerking (o.a. depressiepreventle) Is opgesteld
in het kader van de subsidieaanvragen
‘Preventiekracht thulszorg’ bij ZonMw.
Monitor 0-12 jaar: dataverzamellng in 4e kwartaal
201 1 • rapportage In het 3e kwartaal 2012
OGGZ—monitor: voorberelding start niet dit jaar. De
planning voor de OGCZ-monltor wordt opgesteld In
de Interne regiegroep OGGZ
Planning van de voiwassenenmonitor is bijgesteld
i.v.m. Iandelljke uniformering en vindt flu plaats (md.
65+) In het 4e kwartaal 2012.
De schoolrapporten zijn (le en 2e kwartaal) met 45
van de 47 scholen besproken.
In bet 4e kwartaal gaat de GGD met 16 pllotscholen
vender om tot ‘een gezonde school’ te komen.
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Presenteren van een voorstel
voor een regionaal
beleidskader OGGZ.

Ja

a) In maart 201 1 evalueren
Ja
van bet reglonate ambtelijke
overleg OGZ.
Ja
b) een thematische
bijeenkomst organiseren
voor bestuurders.
Nee
C) Injuni evalueren van
accountmanagement en
retatlebeheer met gemeenten.

In het 1 e kwartaal Is een regionaal voorstel NHN
besproken met centrumgemeente Alkmaar. Naar
aanleiding hiervan, heeft de GGD in bet 2e kwartaal
een reglonaal overleg georganiseerd met belangrljke
ketenpartners in Nt-IN.
In het 2e kwartaal Is bet ambtelijk overleg CCD
volgens een nieuwe opzet gestart. Het DB heeft deze
opzet goedgekeurd.
In het 3e kwartaal is er een themadag (werkbezoek)
met bestuurders en beleldsambtenaren.
In bet 3e kwartaal is er een (Interne) startbijeenkomst
Pilot Relatiemanagement. Eeri voorstei voor de
ambtelijke advIesstructuur is besproken in het DB. In
bet 4e kwartaal wordt dlt voorstel behandeld in het
AB.
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