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Gevraagd besluit: 

Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 5a van de Financiële verordening 

gemeente Den Helder over het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders om: 

 

aan de GGD Hollands Noorden voor de periode van drie jaar een subsidie van € 34.816 (prijspeil 2014) in de 
huurlasten te verstrekken voor de locatie Texelstroomlaan 5 (’t Wijkhuis), 
 

het college van burgemeester en wethouders te berichten dat: 

 

 

Keuze 1: de raad over dit voorgenomen besluit geen bedenkingen heeft. 

 

óf 

 

Keuze 2: de raad over dit voorgenomen besluit de volgende wensen en/of bedenkingen aan het college van 

burgemeester en wethouders ter overweging meegeeft: 

a. …….. 
b. …….. 
c. …….. 
 

 

Publiekssamenvatting 

De gemeente en de GGD zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over herhuisvesting van de locaties voor de 

jeugdgezondheidszorg van de GGD. De aanleiding is het realiseren van een bezuinigingstaakstelling op de 

huisvesting voor de jeugdgezondheidszorg (0 – 19 jaar). Tegelijkertijd wil de gemeente de dienstverlening voor 

ouders en kinderen zo optimaal mogelijk houden. Dit heeft ertoe geleid, dat de GGD in Julianadorp verhuist 

naar het nieuwe MFC in Middelzand. In het centrum betrekt de GGD in de loop van 2017 het huidige pand van 

de bibliotheek aan het Bernhardplein. In Nieuw Den Helder blijft de GGD de jeugdgezondheidszorg uitvoeren in 

’t Wijkhuis. Voor deze laatste locatie vraagt de GGD aan de gemeente om een structurele subsidie. Voor het 

aangaan van een meerjarencontract moet het college vooraf overleg plegen met de gemeenteraad.  

 

Inleiding 

De gemeente en de GGD zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over herhuisvesting van de locaties voor de 

jeugdgezondheidszorg van de GGD. De aanleiding is het realiseren van een bezuinigingstaakstelling op de 

huisvesting voor de jeugdgezondheidszorg (0 – 19 jaar). Tegelijkertijd wil de gemeente de dienstverlening voor 

ouders en kinderen zo optimaal mogelijk houden. Dit heeft ertoe geleid, dat de GGD in Julianadorp verhuist 

naar het nieuwe MFC in Middelzand. In het centrum betrekt de GGD in de loop van 2017 het huidige pand van 

de bibliotheek aan het Bernhardplein. In Nieuw Den Helder blijft de GGD de jeugdgezondheidszorg uitvoeren in 

’t Wijkhuis. Voor deze laatste locatie vraagt de GGD aan de gemeente om een structurele subsidie.  Voor het 

aangaan van een meerjarencontract moet het college vooraf overleg plegen met de gemeenteraad.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Behoud van drie uitvoeringslocaties voor de jeugdgezondheidszorg in Den Helder tegen lagere huurlasten. De 

jeugdgezondheidszorg blijft daarmee goed bereikbaar voor ouders en kinderen en draagt bij aan het 

gezondheidsniveau van de kinderen in Den Helder.  
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Kader  Besluit van het AB GGD uit 2011 om € 250.000 te bezuinigen op de huisvesting jeugdgezondheidszorg in 

Noord-Holland-Noord.  B&W-besluit van november 2013 (a13.01216) om samen met WSDH te bezien hoe ’t Wijkhuis in Nieuw Den 
Helder open kan blijven. Hierin is onder meer opgenomen dat de GGD duidelijkheid moet worden verstrekt 

over de vergoeding van de huurlasten.  Artikel 6.2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Den Helder (ASV 2013). Hierin is bepaald, dat 

het college aan een instelling een meerjarige subsidie kan verlenen voor een periode van maximaal vier 

kalenderjaren. Het college kan dit uitsluitend, wanneer dit in overeenstemming is met het resultaat van een 

met de raad gevoerde wensen- en bedenkingenprocedure.  

 

Argumenten 

Herhuisvesting GGD-locaties 

Als onderdeel van een bredere bezuinigingsoperatie heeft het Algemeen Bestuur van de GGD besloten om       

€ 250.000 te bezuinigen op de huisvesting voor de jeugdgezondheidszorg voor 0 – 19 jaar. Net als in andere 

gemeenten in het werkgebied van de GGD hebben wij samen met de GGD gekeken wat de mogelijkheden zijn 

om te bezuinigen, maar tegelijkertijd de dienstverlening voor de burgers in stand te houden. Dit heeft geleid tot 

de volgende resultaten: 

- Begin 2015 verhuist de jeugdgezondheidszorg in Julianadorp van Buitenveld naar het nieuwe MFC aan het 

Middelzand. 

- In september 2014 tekenen WSDH en de GGD een intentieverklaring waarmee wordt beoogd dat de GGD in 

de loop van 2017 verhuist van de Koploper naar de huidige locatie van de bibliotheek aan het Bernhardplein.  

- De GGD blijft in principe zijn huidige uitvoeringslocatie in ’t Wijkhuis aan de Texelstroomlaan behouden.  

 

Op termijn voordeel voor de gemeente 

Met deze operaties blijft het huidige voorzieningenniveau gehandhaafd op drie locaties. Tegelijkertijd levert het 

gefaseerd een besparing op, oplopend tot ca. € 60.000 in 2017. De voordeliger huurlasten komen niet 

onmiddellijk ten gunste van de gemeente. Voor de locaties in Julianadorp en het centrum (Koploper) betaalt de 

gemeente aan de GGD een vast bedrag per inwoner. Het financieel voordeel voor deze locaties komt daarom 

nu ten gunste van de GGD. De GGD heeft een voorstel in voorbereiding waarbij het zgn. “solidariteitsprincipe” 
voor de huisvesting wordt losgelaten en de gemeenten de feitelijke huisvestingslasten gaan betalen. Dan is het 

voordeel voor de gemeente. Naar verwachting vindt hierover in 2015 besluitvorming plaats. 

 

Locatie Texelstroomlaan (’t Wijkhuis) 
Voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg in ’t Wijkhuis heeft de gemeente vanaf de start in 2010 een 

aanvullende subsidie in de huisvestingslasten verstrekt. Met WSDH (als nieuwe verhuurder vanaf 1-1-2014) 

heeft de GGD een contract getekend voor 2014. Alvorens het contract te verlengen vraagt de GGD van de 

gemeente de zekerheid dat de aanvullende subsidie de komende jaren gehandhaafd blijft.  

Gezien de samenstelling van de bevolking in de wijk Nieuw Den Helder hechten zowel gemeente als GGD aan 

het voortbestaan van een laagdrempelige uitvoeringslocatie voor de jeugdgezondheidszorg in deze wijk.  

Het in standhouden van drie uitvoeringslocaties is relatief duur. Daarom heeft de gemeente voor de locatie in ’t 
Wijkhuis tijdelijk extra subsidie voor de huurlasten beschikbaar gesteld.  

Op termijn (2017/2018) worden de huurlasten JGZ voor de GGD fors lager (ca. € 50.000), dankzij de 
voorgenomen verhuizing van de Koploper naar het Bernhardplein. Vanaf 2018 kan de GGD de totale huurlasten 

in principe betalen uit de reguliere bijdrage van de gemeente voor de jeugdgezondheidszorg. Een aanvullende 

subsidie is op dat moment niet meer nodig.  Daarom wordt voorgesteld om de aanvullende subsidie slechts te 

verlenen tot en met 2017. De kosten voor deze aanvullende subsidie worden gedekt uit rijksmiddelen. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Over de herhuisvesting van de locaties van de GGD heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen gemeente, 

GGD en WSDH. Er blijven drie uitvoeringslocaties bestaan, waardoor een goede bereikbaarheid voor de 

burgers blijft behouden.  

 

Het voorstel leent zich in beginsel voor het houden van een referendum. Gezien de beperkte impact van het 

voorstel wordt echter voorgesteld hiervan af te zien.  

 

Financiële consequenties 

Voorgesteld wordt voor een periode van drie jaar (ingaande 1 januari 2015) een subsidie van € 34.816 (prijspeil 
2014) beschikbaar te stellen aan de GGD Hollands Noorden voor de huisvestingslasten van de 

jeugdgezondheidszorg in ’t Wijkhuis aan de Texelstroomlaan. De kosten worden ten laste gebracht van de 

Decentralisatie Uitkering CJG die de gemeente van het rijk ontvangt en vallen binnen Programma 11 van de 

gemeentebegroting. Ten opzichte van 2013 is de huur voor deze locatie verminderd met ca. € 10.000. Dit 
betekent een lager beslag op de hiervoor genoemde decentralisatieuitkering.  

 

Communicatie 
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Na besluitvorming wordt bijgevoegde brief AU14.08518 verzonden aan de GGD. 

 

Realisatie 

De verhuizing van Buitenveld naar het MFC in Julianadorp staat gepland begin 2015. De verhuizing van de 

Koploper naar het Bernhardplein vindt naar verwachting in de loop van 2017 plaats. 

 

 

Den Helder, 9 september 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

loco-secretaris 

drs. M.J. van Dam-Gravestijn CCMM  
  


