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Onderwerp:  Zienswijze raad op de jaarstukken 2014 van de GGD Hollands Noorden 

 

Gevraagd besluit: 

1. Een positieve zienswijze op de jaarstukken 2014 van de GGD Hollands Noorden en de daarin 

voorgestelde resultaatbestemming, zijnde toevoeging van het positieve rekeningresultaat van € 285.000 
aan de algemene reserve van de GGD vast te stellen onder kenmerk AU15. 04905. 

2. De zienswijze met betrekking tot de jaarrekening 2014 van de GGD Hollands Noorden in te dienen bij 

het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden. 

 

Publiekssamenvatting 

Wij hebben de jaarstukken 2014 van de GGD Hollands Noorden ontvangen. Deze bestaan uit een inhoudelijke 

en financiële verantwoording over 2014, alsmede een goedkeurende accountantsverklaring. In aanvulling op de 

jaarstukken heeft de GGD een jaarbericht 2014 per gemeente uitgebracht. De jaarrekening sluit met een 

positief saldo van € 285.000. De GGD stelt voor dit toe te voegen aan de algemene reserve van de GGD. De 

gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze op de jaarstukken 2014 te geven. De zienswijzen van alle 17 

gemeenteraden in het werkgebied van de GGD worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de GGD, 

dat op 2 juli een besluit neemt over de jaarstukken. De wethouder gezondheidsbeleid vertolkt in het AB het 

standpunt van de gemeente Den Helder. 

 

Inleiding 

Op 15 april 2015 hebben wij de jaarstukken 2014 van de GGD Hollands Noorden (GGD) ontvangen. Deze 

bestaan uit een inhoudelijke en financiële verantwoording over 2014, alsmede een goedkeurende 

accountantsverklaring. In aanvulling op de jaarstukken heeft de GGD een jaarbericht 2014 per gemeente 

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

deelnemende gemeenten hun zienswijze over de jaarrekening naar voren brengen bij het Dagelijks Bestuur 

(DB) van de gemeenschappelijke regeling. Besluitvorming over de jaarrekening 2014 vindt plaats in de 

vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD van 2 juli 2015. Uiterlijk 25 juni 2014 moeten de raden 

hun zienswijze op de jaarrekening 2014 bij de GGD indienen. De wethouder gezondheidsbeleid is lid van het 

AB GGD en zal in het AB het standpunt van Den Helder vertegenwoordigen.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

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

over de jaarstukken 2014 in het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden.  

 

Kader 

• De Wet publieke gezondheid: hierin zijn de wettelijke taken van de gemeente vastgelegd op het gebied van 

de publieke gezondheid. 

• De Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden; in artikel 26 is bepaald dat de jaarrekening voor 

een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gezonden. 

 

Argumenten 

Inhoudelijke ontwikkelingen 
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De preventieactiviteiten van de GGD zijn ondergebracht in vier programma’s. Jaarlijks worden per programma 
speerpunten benoemd. Per speerpunt is het maatschappelijk effect en het resultaat in 2014 benoemd.   Binnen het programma Jeugd is de vernieuwing van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) verder 

voortgezet. Er is gestart met de vorming van teams 0-19 jaar, digitale afsprakenplanning en een 

verdere efficiencyslagen. Samen met de GGD Midden Nederland is gestart met een GGD 

Burgerdossier, waar veel van wordt verwacht. Zo kan de klant online bepaalde gegevens inzien en 

beheren. 

Er zijn verbindingen gelegd met de wijk- en gebiedsteams; het doel hiervan is een betere en 

goedkopere zorg voor jeugdigen. Het extra contactmoment voor adolescenten is ontwikkeld samen met 

de scholen voor voortgezet onderwijs en is eind 2014 positief geëvalueerd.  

Eind 2014 heeft de rijksoverheid het Besluit Publieke Gezondheid gewijzigd. Hierin staan enkele 

veranderingen voor de uitvoering van jeugdgezondheidszorg. Een van de belangrijkste veranderingen 

is het verdwijnen van het onderscheid tussen basistaak en maatwerk en een flexibilisering van de 

uitvoering. In 2015 zal dit zijn beslag moeten krijgen.  Het programma Infectieziektebestrijding is een van de kerntaken van de GGD. Meer samenwerking op 

dit terrein tussen de GGD-en in Noord-Holland en de GGD Flevoland is door verschillende oorzaken 

minder goed van de grond gekomen. Bij de SOA-bestrijding is er wat meer financiële armslag door een 

verruiming van de rijksfinanciering. De dienstverlening kan hierdoor uitgebreid worden, onder andere 

door avondspreekuren en thuistesten. De GGD heeft zich actief opgesteld om de samenwerking bij de 

tuberculosebestrijding op landelijk niveau te bevorderen. Dit is nodig omdat door de terugloop van 

tuberculose een vermindering van kennis en ervaring dreigt.  Van alle kinderopvanginstellingen is in het 

verslagjaar minimaal een keer het risicoprofiel bepaald. Dit is een van de veranderingen bij de 

inspectie, die er toe moet leiden dat er ‘op maat’ geïnspecteerd wordt: inspecteren waar het moet en 

nalaten waar het kan.   Binnen het programma Kwetsbare Burger staat de OGGZ-taak centraal. Het betreft de zorg voor 

zorgmijdende en overlastgevende personen. Deze taak is per regio verschillend georganiseerd. De 

GGD heeft de wens hier meer eenduidigheid in aan te brengen; dit proces is nog gaande. Er is 

veelvuldig overleg met woningcorporaties om huisuitzetting te voorkomen en er wordt opgeschaald naar 

het Veiligheidshuis waar nodig. Diverse afdelingen en specialisten van de GGD zijn in 2014 intensiever 

met elkaar gaan samenwerken. Hierdoor moet de zorg voor kwetsbare burgers en groepen verbeteren. 

Hier liggen nog kansen voor samenwerking tussen de GGD en de wijk- en gebiedsteams. Er is in 2014 

onderzocht op welke wijze social media gebruikt kunnen worden om in contact te komen met 

sekswerkers. De arrestantenzorg voor de politie kwam onder druk te staan toen de politie deze 

dienstverlening in 2014 wilde aanbesteden. Door de complexiteit van de dienstverlening is de 

aanbesteding echter doorgeschoven naar 2015. De GGD HN heeft samen met andere GGD-en in 

Noord-Holland een aanbod gedaan.   Binnen het programma Onderzoek, Beleid & Preventie is o.m. het vierjaarlijkse EMOVO-onderzoek 

uitgevoerd, waarbij alle 2e en 4e-klassers in het voortgezet onderwijs vragenlijsten invullen. De 

resultaten worden zowel aan de scholen als aan de individuele gemeenten beschikbaar gesteld. 

Daarnaast zijn diverse kleinere onderzoeken uitgevoerd. 

 

Financiële ontwikkelingen 

Het Algemeen Bestuur GGD heeft in november 2014 een herziene begroting voor 2014 vastgesteld. Dat leidde 

tot een verwacht tekort van € 268.000. Het eindplaatje over 2014 is echter gunstiger dan uit de 

meerjarenraming bleek. Er zijn minder lasten en meer baten dan begroot. De GGD geeft aan dat de 

belangrijkste oorzaken van het positieve saldo een strakke sturing op de personeelskosten, het voorzichtig 

begroten van de inkomsten uit maatwerk en aanvullende producten zijn. Daarnaast is er een deel van de 

projectkosten hoofdkantoor verschoven naar 2015 (zie voorstel herziene begroting 2015). 

In bijlage 1 van de jaarstukken 2014 is een overzicht opgenomen van de werkelijke lasten en baten per 

programma ten opzichte van de herziene begroting 2014. De jaarrekening sluit met een positief saldo van         

€ 285.000.  

 

Lopende bezuinigingen zijn nagenoeg afgerond, met uitzondering van de herplaatsing van bovenformatieve 

medewerkers. Eind 2014 waren nog 6 personen bovenformatief (4,95 FTE). De GGD spant zich in om de 

betrokken medewerkers te herplaatsen. Gelet op de situatie op de arbeidsmarkt en de gemiddelde leeftijd van 

de betrokken medewerkers is dit echter een lastige opgave. Om die reden hebben de gemeenten besloten om 

gedurende drie jaar (2013 t/m 2015) een aanvullende bijdrage beschikbaar te stellen (mobiliteitspool). Na 2015 

eindigt de extra bijdrage van de gemeenten in het kader van de mobiliteitspool. De kosten van de 

bovenformatieve medewerkers zullen daardoor nog een aantal jaren drukken op de begroting van de GGD.  

 

Weerstandsvermogen 

In de paragraaf Weerstandsvermogen (zie pagina 24 e.v. van de jaarstukken 2014) is een aantal risico’s 
gedefinieerd. Deze risico’s zijn deels gekwantificeerd en gekwalificeerd (hoog, midden, laag). Omdat niet alle 

risico’s zijn gekwantificeerd is het niet mogelijk om te concluderen of de GGD in staat is geweest om deze 
risico’s op te vangen.  
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Advies financiële klankbordgroep 

De jaarrekening is door de bovengemeentelijke financiële klankbordgroep GGD beoordeeld aan de hand van 

het Toetsingskader Gemeenschappelijke Regelingen dat door de raad is vastgesteld. Dit heeft geleid tot enkele 

tekstuele wijzigingen. De klankbordgroep adviseert in te stemmen met de jaarstukken 2014.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

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

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

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

Den Helder 2012, niet referendabel. 

 

Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties. Het boekjaar 2014 van de GGD HN sluit met een positief saldo van         

€ 285.000. Dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de GGD HN. 
Als richtlijn voor de toegestane hoogte van de algemene reserve geldt een maximum van 2,5 % van het totaal 

van lasten GGD. Dit komt op basis van de realisatiecijfers 2014 neer op een bedrag van € 742.000. De 
algemene reserve van de GGD zit met bedrag van € 654.000 (incl. positief resultaat 2014) ruim onder dit 

bedrag. 

 

Communicatie 

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

in concept bijgevoegde brief AU15.04905. 

 

Realisatie 

Besluitvorming over de jaarstukken 2014 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD 

op 2 juli 2015. De wethouder gezondheidsbeleid zal hier het standpunt van de gemeenteraad van Den Helder 

verwoorden. 

 

 

 

Den Helder, 19 mei 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


