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Onderwerp:  Zienswijze raad op de programmaverantwoording 2011 van de GGD Hollands 
Noorden 

 
Gevraagd besluit: 
De zienswijze op de programmaverantwoording 2011 van de GGD Hollands Noorden onder kenmerk 
AU12.05481 vast te stellen. 
 
Publiekssamenvatting 
Het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden heeft de programmaverantwoording 2011 aan de 
gemeenteraden van Noord-Holland toegezonden. De verantwoording is voorzien van een goedkeurende 
accountantsverklaring. De gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze op de programmaverantwoording te 
geven. De zienswijzen van alle gemeenteraden in het werkgebied van de GGD worden aangeboden aan het 
Algemeen Bestuur van de GGD, dat op 16 juli een besluit neemt over de programmaverantwoording 2011.  
 
Inleiding 
Het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden heeft op 17 april 2012 de programmaverantwoording 
2011 aan de gemeenteraden van Noord-Holland toegezonden. De raad wordt gevraagd hierop uiterlijk 25 juni 
een zienswijze te geven. Het voorstel is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring van Deloitte. Op 
26 april is aanvullend een (concept)advies ontvangen van de financiële Klankbordgroep Financiën, bestaande 
uit financiële ambtenaren van een zestal gemeenten uit het werkgebied van de GGD. De zienswijzen van de 
gemeenteraden worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de GGD, dat op 16 juli een besluit neemt 
over de programmaverantwoording 2011.  
  
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Een door het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden vast te stellen programmaverantwoording 
2011. 
 
Kader   De Wet publieke gezondheid.  De Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden. 
 
Argumenten 
Inhoudelijke ontwikkelingen 
Het jaar 2011 stond vooral in het teken van het verder implementeren van de eerder ingezette veranderingen en 
de voorbereiding op de bezuiniging die vanaf 2012 oplopend effecten gaat hebben voor de GGD. De integratie 
van de jeugdgezondheidszorg en de invoering van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg waren complexe 
projecten, waar de GGD de handen aan vol had. Verder is een meerjarenplan 2011 – 2014 opgesteld en 
vastgesteld, is besloten om samen met de Veiligheidsregio en de politie gezamenlijke huisvesting in gang te 
zetten en heeft de GGD een vaste plek gekregen in het bestuur van de Veiligheidsregio.  
 
Financieel resultaat 
In de begroting 2011 was uitgegaan van een efficiencyvoordeel van € 389.000 na de integratie van de 
jeugdgezondheidszorg. Deze integratie JGZ heeft geresulteerd in een positief saldo van € 324.000. Ook op 
andere sectoren heeft de GGD bezuinigingen weten te realiseren, waardoor uiteindelijk in 2011 een positief 
resultaat is behaald van € 633.000. De GGD stelt voor het positief saldo volledig toe te voegen aan de 
algemene reserve . Hiermee kan sneller dan voorzien de nog bestaande negatieve algemene reserve van         
€ 68.000 worden omgezet in een positieve algemene reserve van € 565.0000. Naast de eerder genoemde 
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kosten van de overname van de voormalige thuiszorgmedewerkers zal een deel van deze reserve in 2012 
nodig zijn om de kosten van de eerste tranche bezuinigingen te kunnen opvangen.  
 
Advies financiële klanbordgroep 
Het raadsvoorstel is in lijn met het advies van de financiële klanbordgroep. 
 
Maatschappelijk draagvlak 
Het voorstel aan de raad sluit aan bij het voorstel van de GGD. Er is dus sprake van draagvlak. 
 
Financiële consequenties 
Door de toevoeging van het positief saldo aan de algemene reserve verminderd het risico voor de gemeente in 
geval van financiële tegenvallers. 
 
Voor de uitvoering van het uniforme deel van de jeugdgezondheidszorg 0 – 4-jarigen, inclusief prenatale 
voorlichting, heeft de GGD in 2011 een bedrag van € 739.108,50 van de gemeente ontvangen. Over deze 
bijdrage moet de gemeente verantwoording afleggen aan het rijk middels de SISA-systematiek. De financiële 
verantwoording van de JGZ 0 – 4-jarigen in 2011 is opgenomen in de programmaverantwoording als 
gemeentelijke bijdrage BDU. Een GGD zendt nog een separate inhoudelijke verantwoording JGZ 0 – 4-jarigen 
aan de gemeente.  
 
Communicatie 
De zienswijze van de gemeenteraad wordt schriftelijk meegedeeld aan de GGD Hollands Noorden middels 
bijgevoegde conceptbrief AU12.05481. 
 
Realisatie 
Besluitvorming over de programmaverantwoording 2011 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de 
GGD op 16 juli 2012.  
 
 
 
Den Helder, 1 mei 2012 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling  
 
 
secretaris 
H. Raasing  
 
 


