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Onderwerp:  Zienswijze raad op de jaarstukken 2012 van de GGD Hollands Noorden 

 

Gevraagd besluit: 

1. De zienswijze op de jaarstukken 2012 van de GGD Hollands Noorden onder kenmerk AU13.05095 vast 

te stellen. 

2. De zienswijze met betrekking tot de jaarstukken 2012 van de GGD Hollands Noorden in te dienen bij 

het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden.    

 

Publiekssamenvatting 

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden heeft de jaarstukken 2012 aan de 19 gemeenteraden in 

haar werkgebied toegezonden. Deze bestaan uit een financiële jaarrekening en een inhoudelijke 

programmaverantwoording over 2012. De stukken zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. 

De jaarrekening sluit met een tekort van € 555.349. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve van de GGD. De 
gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze op de jaarstukken 2012 te geven. De zienswijzen van alle 

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

(AB GGD), dat op 3 juli een besluit neemt over de jaarstukken.  

 

Inleiding 

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden heeft op 2 mei 2013 de jaarstukken 2012 aan de 

gemeenteraden van Noord-Holland toegezonden. Het voorstel is voorzien van een goedkeurende 

accountantsverklaring van Deloitte. Aanvullend heeft de GGD op 16 mei jl. de ingevulde format Toetsingskader 

Gemeenschappelijke Regelingen aan de gemeenten toegezonden als bijlage bij de jaarstukken. Dit 

toetsingskader geeft een korte weergave van de belangrijkste financiële zaken uit de jaarstukken en dient door 

alle gemeenschappelijke regeling te worden ingevuld. 

De zienswijzen van de gemeenteraden worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de GGD, dat op 3 

juli een besluit neemt over de jaarstukken 2012. De gemeenteraad wordt gevraagd uiterlijk 25 juni een 

zienswijze op de jaarstukken te geven. Als gevolg van de late toezending van de stukken door de GGD is deze 

datum niet haalbaar. De GGD wordt daags na besluitvorming op 1 juli geïnformeerd over de zienswijze van de 

raad. De zienswijze van de raad kan aldus  betrokken worden bij de behandeling in het Algemeen Bestuur van 

de GGD van 3 juli. De GGD is hierover reeds geïnformeerd.    

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

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

over de jaarstukken 2012 in het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden.  

 

Kader 

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

van de publieke gezondheid. 

• Artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden; hierin is bepaald dat de 

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

 

Argumenten 

Inhoudelijke ontwikkelingen 

De jeugdgezondheidszorg 0 – 19-jarigen (JGZ 0 – 19) is de grootste afdeling van de GGD en beslaat ongeveer 

tweederde van de begroting. Inhoudelijke ontwikkelingen waren in 2012 onder meer de invoering van de 
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methodiek één gezin – één plan als basis voor de samenwerking met andere organisaties. Hiervoor werd o.a. in 

Nieuw Den Helder meegewerkt aan een pilot. Separaat aan de jaarstukken stelt de GGD jaarlijks een 

inhoudelijke jaarrapportage jeugdgezondheidszorg op waarin per gemeente verslag wordt gedaan van de 

resultaten.   

Aandachtspunten binnen de publieke gezondheid waren met name de infectieziektenbestrijding, inspecties van 

kinderopvang, tattooshops en schepen. Verder werd onderzoek gedaan naar de gezondheid van ouderen en 

volwassenen; de rapportage hierover verschijnt in 2013. De GGD werd in 2012 opnieuw gecertificeerd voor 

HKZ en ISO; ook werd het certificaat Zorg voor borstvoeding verkregen. Tot slot is een nieuwe aanpak jeugd, 

alcohol en drugs voorbereid in samenwerking met de Veiligheidsregio.  

 

Financieel resultaat 

De jaarrekening 2012 sluit met een negatief resultaat van € 555.349. De GGD stelt voor om het negatief saldo 

ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD. De stand van de algemene reserve was eind 2011 

€ 564.000,- positief. Na onttrekking van het negatieve resultaat over 2012 resteert er nog € 8.847,- in deze 

algemene reserve. 

Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door extra lasten door de invoeging in de GGD-organisatie van 

personeel dat na de fusie van de JGZ 0 – 4-jarigen is overgekomen, stijging pensioenlasten en BTW, tijdelijke 

extra kosten van inhuur om vacatures niet in te vullen, hogere kosten voor automatisering en lagere inkomsten 

uit aanvullende dienstverlening.   

De Jaarrekening 2012 is vergezeld van een goedkeurend accountantsverslag die is ondertekend door een 

registeraccountant. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

De AB-leden afkomstig uit de 19 gemeenten in het werkgebied van de GGD hebben op 17 april 2012 ingestemd 

met de jaarstukken 2012. Er is dus sprake van bestuurlijk 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 

Door de onttrekking aan de algemene reserve van de GGD resteert er nog slechts € 8.847,- in de algemene 

reserve. Met deze stand van de reserve is de GGD niet in staat nieuwe tegenvallers op te vangen en is er 

sprake van een aanzienlijk financieel risico voor de deelnemende gemeenten. Om dit risico te verkleinen heeft 

de GGD een meerjarenraming opgesteld. Vanaf 2015 wordt een positief resultaat voorzien. Voor de jaren 2013 

en 2014 komt de GGD met aanvullend voorstel richting gemeenten om het verwachte tekort op te vangen. 

 

Communicatie 

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

bijgevoegde conceptbrief AU13.05095. 

 

Realisatie 

Besluitvorming over de programmaverantwoording 2012 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen 

Bestuur van de GGD op 3 juli 2012.  

 

 

Den Helder, 28 mei 2013. 
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