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Onderwerp:  Zienswijze raad op de programmabegroting 2016 van de GGD Hollands Noorden 

 

Gevraagd besluit: 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2016 met inbegrip van  

- de algemene gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor 2016 van € 17,15 per inwoner (gelijk aan 2014 

en 2015); 

- de gemeentelijke bijdrage voor de 0-4 jarigen- en adolescentenzorg van € 53,60 per jeugdige van 0-19 

jaar (gelijk aan 2014 en 2015 minus € 9,83 lasten huisvestingslocaties JGZ); 

- de gemeentelijke bijdrage voor de Vangnet & Adviestaak m.b.t. de OGGZ in de Kop van Noord-

Holland van € 1,25 per inwoner van de Kop van Noord-Holland (gelijk aan 2014 en 2015). 

2.  Een voorbehoud te maken bij de begroting 2016 voor Veilig Thuis vanwege het ontbreken van een 

specificatie per gemeente.  

3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2017-2019.  

4.  De zienswijze met betrekking tot de Programmabegroting 2016 van de GGD Hollands Noorden in te 

dienen bij het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden. 

 

Publiekssamenvatting 

Wij hebben van de GGD Hollands Noorden de Programmabegroting 2016 ontvangen. Deze bestaat uit een 

inhoudelijk en financieel deel. De gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze op deze begroting 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 begroting. De wethouder gezondheidsbeleid 

vertolkt in het AB het standpunt van de gemeente Den Helder. 

 

Inleiding 

Wij hebben van de GGD Hollands Noorden de Programmabegroting 2016 ontvangen. Ingevolge artikel 35 lid 3 

van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze 

over de begroting naar voren brengen bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling. 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 begroting. De wethouder gezondheidsbeleid 

vertolkt in het AB het standpunt van de gemeente Den Helder. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

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

over de begroting 2016 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 begroting voor een 

zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gezonden. 

 

Argumenten  Inhoudelijk beleidsprogramma 

Het programmaplan 2016 van de GGD bestaat uit een viertal programma’s. Voor elk programma zijn 
speerpunten benoemd, namelijk 
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- Programma Jeugd 

In 2016 wordt verder gewerkt aan de goede aansluiting en samenwerkingsafspraken van de 

jeugdgezondheidszorg met de sociale (wijk)teams en de algemene voorzieningen zoals kinderopvang 

en scholen. Er wordt gewerkt met de methodiek 1Gezin1Plan. Het basispakket jeugdgezondheidszorg wordt 

flexibeler op de behoefte van ouder en kind ingezet. Het Burgerdossier wordt doorontwikkeld. 

- Programma Infectieziektebestrijding 

Om de kwaliteit en expertise op peil te houden is samenwerking op een steeds grotere schaal 

noodzakelijk, hiervoor worden afspraken gerealiseerd met onder meer andere gezondheidsdiensten. De positie 

van de toezichthouder bij de inspecties kinderopvang wordt verder verstevigd.  

- Programma Kwetsbare burger 

Om de specifieke zorg aan kwetsbare en zorgmijdende burgers te borgen wordt expertise ingezet ten behoeve 

van de sociale(wijk)teams. Er zijn heldere afspraken met de politie en het Veiligheidshuis. In overleg met 

het Veiligheidshuis wordt een regionaal prostitutiebeleid opgezet. Nieuw binnen het programma Kwetsbare 

burgers is de uitvoering van Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk geweld). Met 

ingang van 1-1-2016 is de GGD integraal verantwoordelijk voor Veilig Thuis.  

- Programma Onderzoek, beleid en preventie 

Ook in 2016 worden diverse monitors uitgevoerd zodat gemeenten over gegevens beschikken om hun 

gezondheidsbeleid te onderbouwen. Gemeenten worden hierbij ondersteund. Preventieve programma’s gericht 
op opvoeding, alcohol en drugs, overgewicht etc. worden voortgezet. Daarbij wordt samengewerkt met allerlei 

instellingen en bedrijven. 

  Begroting 2016 algemeen 

Basis voor de financiële begroting 2016 zijn de begroting 2015 en de programmaverantwoording  

over 2014. Een toelichting op de baten en lasten in de financiële begroting 2016 is opgenomen op pagina 33 tot  

en met 35 van dat document. Op pagina 7-9 (nader toegelicht op pagina 39 tot en met 41) van de 

programmabegroting is de basis voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage voor 2016 opgenomen.  

 

Voor de indexatie van de gemeentelijke bijdrage 2016 zijn de brieven van de gemeente Alkmaar van 2 januari 

2015 en 9 februari 2015 gehanteerd. In de eerste brief is opgenomen dat de toegestane loon- en 

prijscompensatie voor 2016 0,81% bedraagt. De tweede brief geeft aan dat voor de periode van 2016 tot en met 

2018 alsnog een extra bezuinigingstaakstelling aan de GGD wordt opgelegd en dat voor die jaren de nullijn 

wordt gehanteerd. Deze lijn is door het college van Den Helder onderschreven.  

  Gemeentelijke bijdragen 2016 

- Algemene bijdrage 

Rekening houdend met de aanvullende bezuinigingstaakstelling bedraagt de gemeentelijke bijdrage in 2016, 

net als in 2015, € 17,15 per inwoner. Uitgaande van 56.348 inwoners is de algemene bijdrage 2016 aan de 

GGD voor de gemeente Den Helder € 966.368. Dit is inclusief de bijdrage voor het Digitaal Burgerdossier, dat in 

2015 het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg vervangt.  

- Bijdrage 0-19 

De gemeentelijke bijdrage voor de dienstverlening 0-4 jarigen en adolescenten bedraagt € 53,60 per jeugdige 

van 0-19-jaar. Dit is aanzienlijk lager (nl. €9,83) dan in 2015. Dit komt omdat de lokale huisvestingscomponent 

JGZ uit de bijdrage gehaald wordt en afzonderlijk aan individuele gemeenten wordt doorbelast op basis van de 

werkelijke kosten. Uitgaande van 4.726 jeugdigen van 0 – 19 jaar is de bijdrage 2016 voor de dienstverlening  

0-4 jarigen en adolescenten aan de GGD voor de gemeente Den Helder € 253.314.  
- Bijdrage huisvesting jeugdgezondheidszorg 

De bijdrage voor de huisvesting van de JGZ locaties wordt voortaan apart bij de gemeenten in rekening 

gebracht en betreft voor Den Helder € 158.728.  

- Bijdrage OGGZ 

De gemeentelijke bijdrage voor OGGZ in de Kop van Noord-Holland is €1,25 per inwoner. Uitgaande van 

56.348 inwoners is de bijdrage OGGZ 2016 aan de GGD voor de gemeente Den Helder € 70.435. 
- Bijdrage Veilig Thuis 

Met ingang van 2016 is de GGD integraal verantwoordelijk voor Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling en Huiselijk geweld). Daarom zijn in de Programmabegroting de kosten en baten voor 

Veilig Thuis opgenomen. De bijdrage 2016 is gebaseerd op de huidige bijdragen van de gemeenten inclusief 

landelijke korting voor de jeugdzorg en met indexering, conform de in 2014 opgestelde businesscase. De 

bijdragen zijn niet gespecificeerd per gemeente en zijn dus niet controleerbaar. Uitgaande van de businesscase 

gaat het voor Den Helder bij benadering om de volgende bedragen: 

. ca. € 338.256 voor kindermishandeling (voorheen AMK) en  

. ca. € 113.456 voor huiselijk geweld (afkomstig vanuit het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van 

Noord-Holland).  
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Voorgesteld wordt voor dit onderdeel een voorbehoud te maken vanwege het ontbreken van een specificatie 

per gemeente.  

  Meerjarenraming 

Omdat er vanuit diverse gemeenten nog vragen zijn gesteld over de brief van de gemeente Alkmaar van 9 

februari 2015 is de nullijn voor 2017 en 2018 nog niet door alle gemeenten vastgesteld. Ondanks dat de intentie 

voor een nullijn er voor die jaren wel ligt, heeft de GGD er voor gekozen om de gemeentelijke bijdragen in de 

meerjarenraming 2016-2019 wel te indexeren. De kans is groot dat de nullijn voor 2017 en 2018 alsnog wordt 

vastgesteld, waardoor de meerjarenraming 2016-2019 feitelijk te rooskleurig wordt gepresenteerd. 

 

De meerjarenraming laat het volgende beeld zien: 

 Begroting 
2016 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Resultaat 0 0 0 0 

 

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, is de prognose van het resultaat over 2016 tot en met 2019 budgettair 

neutraal (nihil). Dit komt omdat er voor alle afzonderlijke jaren een taakstellende sluitpost is opgenomen van 

respectievelijk € 167.000, €146.000, € 94.000 en € 73.000. Indien de gemeenten voor 2017 en 2018 alsnog 

vasthouden aan de nullijn dan zal het resultaat beduidend negatiever zijn dan hierboven aangegeven en zal de 

GGD een nog hogere taakstellende sluitpost moeten opnemen. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

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 

De kosten voor de GGD zijn opgenomen in Programma 11 van de gemeentebegroting.  

Voor een aantal onderdelen ontvangt de gemeente een bijdrage van het rijk: digitaal dossier 

jeugdgezondheidszorg, OGGZ (WMO) en Veilig Thuis (jeugdbeleid en WMO).  

 

Risico’s 
De GGD heeft – net als andere GR-en – te maken met de afspraak dat gemeenten en GR-en samen trap op en 

samen trap af gaan. Als gevolg daarvan is geen indexatie toegekend in 2016. Het effect is daardoor dat de 

GGD over 2016 over dezelfde middelen beschikt als in 2015, terwijl zij wel te maken heeft met stijgende kosten.  

Omdat een groot deel van de uitgaven van de GGD uit personele lasten bestaat, betekent dit waarschijnlijk dat 

de GGD de formatie moet laten krimpen. Eerder is dit ook gebeurd en leidde dit tot boventalligheid. Voor de 

jaren 2013 t/m 2015 hebben de gemeenten jaarlijks een extra bijdrage beschikbaar gesteld aan de GGD 

(bijdrage mobiliteitspool). In 2016 is er geen extra bijdrage meer vanuit de gemeenten. Er is nog geen zicht op 

het einde van de mobiliteitspool, waardoor de GGD deze kosten moet oplossen binnen haar bedrijfsvoering.  

Daar komt nog bij dat de GGD nu voor  een soortgelijke opgave staat met de bezuinigingstaakstelling in de 

vorm van niet indexeren, waardoor er een reële kans is dat dit scenario zich herhaalt. De GGD heeft echter al 

uitgesproken dat zij voornemens is om toekomstige boventalligheid voor eigen rekening te nemen. 

 

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 begroting 2015 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  
  


