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Registratienummer: 
 

RVO10.0203 Portefeuillehouder: W. Turnhout-van den Bosch 
 

Van afdeling: Onderwijs, Welzijn en Sport 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

A. de Ruiter 
(0223) 67 8424 
a.de.ruiter@denhelder.nl 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Brief met bijlagen d.d. 7 december 2010 van de 

GGD Hollands Noorden (AI10.11979) 
•  
•  
•  

Onderwerp:  Zienswijze bezuinigingen GGD Hollands Noorden 

 
Gevraagd besluit: 
De GGD Hollands Noorden te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen de voorgestelde 
bezuinigingen zoals voorgesteld in de brief van de GGD Hollands Noorden van 7 december 2010.  
 
Of: 
 
De GGD Hollands Noorden te berichten dat de raad de volgende overwegingen meegeeft bij de voorgestelde 
bezuinigingen zoals voorgesteld in de brief van de GGD Hollands Noorden van 7 december 2010: 
 

§ Ten aanzien van de samenhangende financiële problematiek en de voorgestelde oplossingsrichtingen 
is de zienswijze van de raad:  
Het motto van het coalitieprogramma van Den Helder is “Meer met minder”. De komende jaren staat de 
gemeente voor een bezuinigingsopdracht van ruim 10%. Deze zal met name worden gezocht in het 
vergroten van efficiency, het afstoten van taken en het verminderen van subsidie. De voorgestelde 
maatregelen van de GGD zijn in dit licht beoordeeld.  

 
§ Ten aanzien van de voorgestelde besluiten is het oordeel van de raad, gegeven de hiervoor 

geformuleerde zienswijze, dat: 
 

De besluiten A, B, C, D, G, H, J, L en M passend zijn bij de zienswijze van de raad,  
met de volgende opmerkingen: 
ad A: maak de kosten van overhead transparant. 
Ad C: niet teveel tijd steken in het zoeken naar nieuwe taken voor alle 26 gemeenten. 
Ad D: akkoord waar het gaat om aanvullende taken voor derden; aanvullende taken voor de gemeenten 
zijn in principe kostendekkend en worden afgerekend op basis van resultaten en volgens de Algemene 
Subsidieverordening.  
Ad G: neem jaarlijks een beargumenteerd besluit over terugvloeien van de reserve naar de gemeenten. 
Ad J: onderzoek of bezuiniging op huisvesting eerder kan worden gerealiseerd. 
Ad L: verhouding prijs/kwaliteit is leidend bij nieuwe taken voor gemeenten. 

 
§ Ten aanzien van de voorgestelde besluiten is het oordeel van de raad, gegeven de hiervoor 

geformuleerde zienswijze, dat: 
 

De besluiten E, F, I en K niet passend zijn bij de zienswijze van de raad,  
met de volgende opmerkingen: 
Ad E: Gezien de taakstelling is hoogte van reserve te hoog; vraag is of dit nodig is. 
Ad F: idem 
Ad I: voor 2011 wordt een indexering toegepast van 1.3 % en van daaruit wordt de bezuinigings-
taakstelling ingeregeld. 2011 is dus niet de eerste tranche van de bezuinigingstaakstelling. 
Ad K: De ambities van de gemeenten verschillen sterk t.a.v. huisvesting voor consultatiebureaus en 
CJG en daarmee ook de kosten voor huisvesting. Zoek naar een methode om maatwerk te bieden per 
gemeente; bv. door huisvestingslasten apart in rekening te brengen.  Voor veel gemeenten zal dit 
echter geen besparingseffect opleveren. 
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§ Ten aanzien van het door het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden te nemen besluit, 

zoals verwoord onder punt M van de bezuinigingsnotitie spreekt de raad de volgende voorkeur uit: 
 

Maatregelen Voorkeur: ja Voorkeur: nee 
Efficiencybesparingen X  
Beperking bereikbaarheid JGZ  X 
Terugdringen aantel JGZ-locaties  X 
Beperking administratie JGZ X  
Stopzetten screening 7/8-jarigen  X 
Stopzetten extra logopedie Noord-Kennemerland X  
Stopzetten subsidie Logopedisch Centrum West-
Friesland 

X  

Beperkte vervanging infectieziektenarts X  
Stopzetten activiteiten binnenmilieu MMK X  
Beperking contracten GGD Amsterdam   
Stopzetten sociaal medische advisering X  
Opheffen sector SMGZ X  
Vermindering beleidscapaciteit X  
Verminderen capaciteit epidemiologie X  
Beperken huisvesting back-office X  
Veranderingen JGZ   

 
Slotopmerkingen: 
De voorstellen met betrekking tot de JGZ zijn onderdeel van de discussie over het Productenboek JGZ 
en hebben tevens een relatie met de CJG-ontwikkeling en dienen in een breder perspectief te worden 
gezien. Besluitvorming hierover komt terug bij de vaststelling over het Productenboek.  
 
Ten aanzien van de contracten met de GGD Amsterdam en de Veranderingen JGZ ontbreekt op dit 
moment voldoende inzicht om hierover een voorkeur te kunnen uitspreken. 
 
 

Inleiding en aanleiding 
GGD Hollands Noorden heeft van de gemeenten in haar werkgebied de opdracht een aantal financiële 
vraagstukken in samenhang te bezien en daarover adviezen aan de gemeenten uit te brengen. In deze 
adviezen moet o.m. duidelijk worden welke besluiten het Algemeen Bestuur van de GGD (AB GGD) zou kunnen 
nemen om de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de GGD voor de wettelijke taken op grond van de Wet 
publieke gezondheid met 5 – 10% te verminderen. De huidige bijdrage (2010) is € 17,51 per inwoner; voor Den 
Helder gaat het om een bedrag van € 1.006.020. 
 
Bij brief van 7 december 2010 heeft de GGD Hollands Noorden een bezuinigingsnotitie aan de gemeenten 
toegezonden. De GGD vraagt in deze brief om een zienswijze van de gemeenteraad op een groot aantal 
voorgestelde maatregelen. De zienswijzen van de 26 gemeenten komen ter besluitvorming aan de orde in de 
AB-vergadering van de GGD op 28 februari 2011. De effecten van de voorgenomen bezuinigingen worden 
vervolgens door de GGD verwerkt in de begroting 2012.  
 
Bij het opstellen van de notitie heeft de GGD onder meer gekeken naar: 

- het onderscheid tussen wettelijke taken (vallend onder de Gemeenschappelijke Regeling GGD) en 
aanvullende taken; 

- financiële voordelen als gevolg van verschuiving van taken binnen en buiten de Gemeenschappelijke 
Regeling GGD; 

- een andere wijze van kostentoerekening, zodat aanvullende taken kunnen zorgen voor reservevorming. 
 

Dit heeft geresulteerd in een 13-tal door de GGD voorgestelde bestuurlijke besluiten die u hieronder aantreft. Bij 
elk van de voorstellen treft u ons standpunt aan in de vorm van een advies, waar nodig voorzien van een 
toelichting of aanvulling.  
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 Door de GGD voorgestelde bestuurlijke besluiten Advies college  
A. Vanaf het begrotingsjaar 2011 wordt voor 

aanvullende taken aan andere partijen een 
overheadpercentage van 50% op de directe 
loonkosten gehanteerd. Voor aanvullende taken aan 
gemeenten geldt als uitgangspunt dat een 
kostendekkend tarief in rekening wordt gebracht.  

Akkoord, maar wel duidelijk maken hoe 
deze kostentoerekening gebeurt 
(transparant) en welke 
kostencomponenten hier onder vallen  

B Besluit dat, onder de huidige omstandigheden, de 
huidige aanvullende taken niet worden 
ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling 
GGD HN. 

Akkoord. 
Belangrijkste reden is, dat de uitvoering 
van de aanvullende taken voor de 
verschillende gemeenten in een 
verschillend volume worden uitgevoerd. 

C Besluit tot het doen van onderzoek of er andere 
taken zijn, die nu niet door de GGD worden 
uitgevoerd, die in aanmerking komen collectief (alle 
26 gemeenten) door de GR GGD HN uit te laten 
voeren. 

Akkoord.  
Onderzoek lijkt logisch. M.i. is het echter 
moeilijk om activiteitei te bedenken naast 
het wettelijke pakket, die door alle 26 
gemeenten in gelijke mate worden 
afgenomen. Daarom niet teveel tijd in 
steken. 

D Besluit dat de GGD het positieve saldo van de 
aanvullende taken mag aanwenden tbv 
reservevorming. 

Akkoord, waar het gaat om aanvullende 
taken voor derden. En tot een bepaalde 
hoogte; daarna in mindering brengen op 
de gemeentelijke bijdrage. 
Aanvullende taken voor de gemeenten 
zijn in principe kostendekkend (zie A). 
Deze taken worden door ons afgerekend 
op basis van resultaten en volgens de 
ASV. 

E Besluit de gewenste omvang van de algemene 
reserve van de GGD HN te bepalen op € 600.000. 

Niet akkoord met de hoogte van het 
bedrag. 
Gelet op de financiële situatie en de 
taakstelling 5-10% te bezuinigen in de 
periode 2011-2014 is dit bedrag te hoog 
en zal - voordat dit bereikt wordt - de 
bezuinigingstaakstelling onder druk 
zetten. De vraag is of door de bijdrage 
van de gemeenten wel zo hoge reserve 
nodig is.  
 
Alternatief: 
Jaarlijks bij de rekening met een voorstel 
komen over al dan niet toevoeging aan 
reserve waarbij geldt: bezuinigings-
taakstelling heeft prioriteit  boven 
reservevorming. 

F Besluit de gewenste omvang van de risicoreserve 
tbv aanvullende taken eveneens te bepalen op         
€ 600.000. 

Niet akkoord.  
Nog eens kritisch kijken of het bedrag 
niet lager kan/moet gelet op de financiële 
situatie van de GGD HN én in relatie tot 
de omvang van de aanvullende taken. 

G Besluit dat positieve saldi van de aanvullende taken 
van de GGD HN nadat de reserve (algemeen en 
aanvullende taken) op het gewenste niveau zijn 
gebracht terugvloeien naar de deelnemende 
gemeenten aan de GGD HN. 

Akkoord, maar neem daar jaarlijks een 
besluit over zodat een juiste afweging 
kan worden gemaakt. 

H Besluit dat de GGD 2,25% dient te bezuinigen 
zonder effect op de kerntaken om het CAO-effect 
2010-2011 en de gewijzigde kostentoerekening miv 
2011 op te vangen. 

Akkoord. 
 

I Besluit dat deze 2,25% de eerste tranche is van de Niet akkoord  
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5-10% bezuinigingsvraag die aan de GGD HN is 
gesteld. 

Dit is wat ons betreft niet aan de orde: 
we hanteren voor 2011de door de Raad 
vastgestelde indexering en van daaruit 
gaan we de bezuinigingstaakstelling 
inregelen. 
Het jaar 2011 geldt als referentiejaar. De 
percentages worden dus berekend over 
de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 
2011. 

J Neem, na de definitiefase van het onderzoek naar 
gezamenlijke huisvesting met politie en 
veiligheidsregio, een definitief besluit over de richting 
waarin de huisvesting van de GGD tbv de back-office 
moet worden vormgegeven. Hierin wordt betrokken 
een taakstellende bezuiniging op de reguliere 
exploitatiekosten (peil begroting 2011) van 15% 
(bezuinigingen vanaf 2015). 

Akkoord, maar trek dit naar voren en 
wacht niet af tot 2015 maar onderzoek of 
niet eerder een bezuiniging hierop 
gerealiseerd kan worden. 

K Besluit dat de kosten tbv consultatiebureaus/CJG’s 
(deel dat in de begroting van de GGD HN staat) 
omlaag  moeten worden gebracht door vermindering 
van het aantal CB’s en/of CJG’s. Geef voor dit doel 
opdracht tot een onderzoek dat uiterlijk juli 2011 aan 
het AB kan worden gepresenteerd met uitgewerkte 
scenario’s 

Niet akkoord. 
De ambities van de gemeenten 
verschillen sterk t.a.v. huisvesting voor 
consultatiebureaus en CJG en daarmee 
ook de kosten voor huisvesting. Zoek 
naar een methode om maatwerk te 
bieden per gemeente; bv. door 
huisvestingslasten apart in rekening te 
brengen.   
N.B. Voor de gemeenten zal dit in de 
meeste gevallen niet of nauwelijks een  
besparingseffect opleveren.  

L Doe onderzoek naar de mogelijkheden van het 
opdragen van extra taken aan de GGD HN door alle 
deelnemende gemeenten aan de GR en Rapporteer 
over dit onderzoek aan het Algemeen Bestuur 

Akkoord, zie ook advies bij voorstel C. 
 
De verhouding prijs/kwaliteit moet 
leidend zijn. 

M Neem na daartoe de opvattingen van de 
gemeenteraden te hebben ingewonnen (zienswijze) 
een besluit over welke van de mogelijke maatregelen 
het bestuur wil uitvoeren. 

Akkoord.  
Zie de uitwerking in onderstaand 
overzicht. Ook alternatieve voorstellen 
moeten kunnen worden ingebracht.  

 
 
De maatregelen onder A tot en met M zijn uitgewerkt in onderstaande lijst met concrete bezuinigingsvoorstellen. 
De GGD vraagt de raad om over deze voorstellen een zienswijze uit te spreken in de vorm van “voorkeur ja” of 
“voorkeur nee”. Niet alle maatregelen kunnen direct in gang worden gezet en de maatregelen vergen enige tijd 
voordat zij volledig effect zullen hebben. Dit is in de tabel aangegeven met een vanaf-datum en de looptijd. 
Bij elk van de voorstellen hebben wij onze voorkeur uitgesproken, voorzien van een toelichting.  
 
 
Maatregelen 
 

%             € vanaf looptijd Voorkeur 

Efficiencybesparingen 2,25%
1 

 €       261.000  2010 1,5 jaar Ja 

Toelichting: zie opmerkingen bij H en I. 
 
Beperking bereikbaarheid JGZ 0,34%  €         40.000  2012 Direct nee 

Toelichting: De bereikbaarheid is een onderdeel van het productenboek JGZ, dat thans regionaal met 
de GGD, onderdeel JGZ, wordt besproken. De bereikbaarheid van de JGZ heeft tevens een relatie met 
de CJG-ontwikkeling en dient derhalve in een breder perspectief te worden gezien. Besluitvorming 
hieromtrent komt terug bij de vaststelling van het productenboek.  

                                                      
1 Ten behoeve van eenduidige terugkoppeling aan de GDD is deze tabel overgenomen uit stukken van de GGD en met onze informatie aangevuld. 
Daarom staat het voorstel om 2,25 % efficiencybesparingen ook in deze tabel. Daarbij moet opgemerkt worden dat als de gemeenteraad niet akkoord gaat 
met het voorstel bij I), dit percentage niet in deze tabel hoort. 
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Terugdringen aantal JGZ locaties 2,15%  €       250.000  2013 2 jaar nee 

Toelichting: zie K 
 
 
Beperking administratie JGZ 0,43%  €         50.000  2013 2 jaar Ja 

Toelichting: het verminderen van de administratie JGZ is een efficiencymaatregel als gevolg van de 
invoering van het Digitaal Dossier JGZ. 
 
 
Stopzetten screening 7/8 jarigen 

 
0,38% 

  
€         45.000  

 
2012 

 
2 jaar 

 
nee 

Toelichting: is eveneens een onderdeel van het productenboek JGZ. Is geen wettelijk taak, maar dient 
wel in een breder perspectief te worden gezien. Besluitvorming hieromtrent komt terug bij de 
vaststelling van het productenboek JGZ. 
 
Stopzetten extra logopedie 
Noord-Kennermerland 

2,60%  €       302.000  2012 3 jaar Ja 

Toelichting: betreft een harmonisatie  binnen het productenboek JGZ. Wij hebben voor deze taak een 
contract met de OBD en betalen tevens mee aan een voorziening in een andere regio. 
 
Stopzetten subsidie Logopedisch 
Centrum West-Friesland 

0,51% € 58.000 2011 1 jaar Ja 

Toelichting: idem als voorgaande punt. 
 
Beperkte vervanging 
infectieziektearts 

0,17%  €         20.000  2011 Direct Ja 

Toelichting: Het betreft hier een efficiencymaatregel via natuurlijke afvloeiing; het beperkt vervangen 
van een arts die binnenkort met pensioen gaat.  
 
Stopzetten activiteiten 
binnenmilieu MMK 
 

0,38%  €         45.000  2012 2 jaar Ja 

Toelichting: Dit wordt al door andere marktpartijen opgepakt. 
 
Beperking contracten GGD 
Amsterdam 

PM  PM  PM PM Ja 

Toelichting: onvoldoende informatie beschikbaar. 
 
Stopzetten Sociaal medische 
advisering 

0,23%  €         27.000  2012 2 jaar Ja 

Toelichting: gering belang voor de gemeente rechtvaardigt stopzetten.  
 
Opheffen sector SMGZ 1,00%  €       120.000  2012 2 jaar Ja 

Toelichting: Sector is niet meer levensvatbaar door wegvallen van taken; daardoor is te bezuinigen op 
overheadkosten (o.a. salaris van management); resterende  taken worden ondergebracht in een 
andere sector. 
 
Vermindering beleidscapaciteit 0,86%  €       100.000  2013 3 jaar Ja 

Toelichting: door integratie van de JGZ is er 2 FTE beleidscapaciteit over. Naar verwachting kan zonder 
kwaliteitsverlies de beleidscapaciteit door de staf JGZ worden overgenomen.  
 
Verminderen capaciteit 
epidemiologie 

0,30%  €         35.000  2011 Direct Ja 

Toelichting: Betreft een efficiencymaatregel. Mogelijk zijn er in de toekomst minder mogelijkheden om 
in te gaan op specifieke vragen gemeenten. Dit is jammer, maar niet onoverkomelijk. 
 
Beperken huisvesting back- office 1,37%  €       160.000  2015 Direct Ja  
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Toelichting: zie J 
 
Veranderingen JGZ PM               PM PM PM nee 

Toelichting: onvoldoende informatie om hier een besluit over te kunnen nemen. Voorstel om voor 2011 
vooralsnog niet in te stemmen met dit voorstel en pas een besluit te nemen als er meer duidelijkheid is. 
 
 
Totaal 12,97

%2 
+2xP

M     

€ 1.513.000 
+ 2x PM  

  

 
 
Beoogd resultaat 
Een bezuiniging van 5 – 10% op de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden. 
 
Kader 
Wet publieke gezondheid. 
Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden. 
1e Verkenning bezuinigingen 2011 – 2014 gemeente Den Helder  
 
Argumenten / alternatieven 
Per maatregel zijn de argumenten aangegeven om wel of niet akkoord te gaan met het voorstel.  
 
Financiële consequenties 
Een bezuiniging van 5 – 10% op de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden. 
Voor Den Helder komt dit neer op een bedrag van € 50.000 - € 100.000. De uitkomst is afhankelijk van de 
besluitvorming in het AB GGD van 28 februari 2011. 
 
Juridische consequenties 
Er zijn geen juridische consequenties. 
 
Communicatie 
De zienswijze van de raad wordt vóór de AB-vergadering van 28 februari 2010 schriftelijk kenbaar gemaakt aan 
de GGD. 
De wethouder volksgezondheid zal de zienswijze van de raad inbrengen tijdens het overleg van het Algemeen 
Bestuur van de GGD Hollands Noorden op 28 februari 2011 
 
 
Aanpak / uitvoering 
Zie Communicatie. 
 
 
Den Helder, 11 januari 2011  
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 
burgemeester 
Koen Schuiling 

 
secretaris 
H. Raasing 

 

                                                      
2 Zonder meetellen van de 2,25 % uit voorstel I) is het totaal 10,72 % 


