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Geacht College, geachte Raad
Met genoegen bied ik U de programmaverantwoording over het jaar 2010 aan. Het Dagelijks Bestuur
heeft in haar vergadering van 28 maart jongstleden ingestemd met de verantwoording. Inmiddels is
ook de goedkeurende accountantsverklaring ontvangen, welke is bijgevoegd. Graag ga ik in op een
aantal aspecten van de verantwoording.
Inhoudelijk
In 2010 verkregen de laatste onderdelen van de GGD, inclusief de nieuwe JGZ 0-4 jaar, het HKZ
kwaliteitscertificaat. Daarmee is een sinds de fusie nagestreefde wens in relatief korte tijd
gerealiseerd. Heel blij zijn wij dat uit onderzoek is gebleken dat als gevolg van de overname geen
enkel kind gemist is en dat ouders van kinderen van 0-4 jaar een gemiddelde waardering van 8+
geven voor de JGZ, een prachtig compliment!
Met de nieuwe loot aan de GGD stam, de JGZ 0-4 zorg, is in 2010 de GGD een nieuwe fase
ingegaan. De komst van de JGZ 0-4 jaar bleek een grote toegevoegde waarde te hebben voor de
GGD. Ook voor gemeenten leverde dit al snel voordeel op, zo werd voor ieder CJG een
verantwoordelijk manager aangewezen zodat gemeenten met slechts een JGZ manager te maken
hebben. De integrale JGZ kreeg in 2010 vele projecten op tal van terreinen, daarmee kreeg een brede
en kwalitatieve hoogwaardige basisdienstverlening voor jeugdgezondheidszorg in 2010 gestalte. Onze
JGZ stond ten dienste van 148.000 kinderen van 0-19 jaar.
In 2010 waren er gelukkig geen grote infectieziekteproblemen in de regio. Naast het afronden van de
vaccinatie tegen het H1N1virus, een aantal gevallen van Q-koorts en een hoger aantal TBC gevallen
waren er geen noemenswaardige zaken. Wei stonden daar veel zaken tegenover m.b.t. de inspectie &
hygiene taak, de reizigersadvisering en de SOA bestrijding.
In 2010 werd het prostitutiegezondheidscentrum in Alkmaar geopend dat een nieuwe impuls geeft aan
de hulpverlening voor vrouwen in de seksindustrie. In 2010 werd de publieke gezondheidszorg
asielzoekers geheel aan de GGD toevertrouwd. Door een contract tussen GGD Nederiand en COA
werd deze taak gecontracteerd. GGD Hollands Noorden fungeert in deze als onderaannemer.
2010 was ook het jaar waarin de GGD voor het eerst de gehele vangnet & advies taak OGGZ voor de
regio Noord-Holland Noord heeft uitgevoerd, in totaal zijn er 1300 nieuwe ciienten aangemeld.
In 2010 werden diverse onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld 42 schoolrapporten over de gezondheid
van de leerlingen in het middelbaar onderwijs, een factsheet over zelfdoding en een over
alcoholgebruik onder jongeren.
Uit de in 2010 uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoeken en medewerkerstevredenheidonderzoek
bleek dat de GGD onverkort goed scoort.
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Een specifieker jaarverslag met meer specifieke cijfermatige resultaten zal de komende tijd worden
opgemaakt en verspreid.
Financieel
2010 was voor de GGD ook financieel een bijzonder jaar omdat in dit jaar feitelijk de integratie
plaatsvond tussen de GGD en de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Zoals ook in de begroting 2010
voor de JGZ 0-4 jaar is vermeld waren er nogal wat onzekerheden over de begrotingen van de
JGZ 0-4 jaar bij de thuiszorgorganisaties die voorheen de verantwoordelijkheid droegen voor deze
dienstverlening. Tegelijkertijd was in de business case voor de overname van de JGZ 0-4 jaar
voorzien dat een efficiencyvoordeel van € 388.000,-- zou worden behaald in de geconsolideerde
begroting. Kortom een uitdaging van formaat zeker daar waar de algemene reserve van de GGD na
het jaar 2009 als gevolg van de transitiekosten voor diezelfde overname € 343.000,- negatief was.
Doordat in 2010, na onderhandelingsresultaat, nog € 467.000,- aan frictiekosten genomen moesten
worden en naar verwacht € 388.000,— aan efficiencywinst kon worden bereikt lag het voor de hand
dat de negatieve reserve na het jaarresultaat van 2010 zou oplopen met ca € 80.000,—. Dit effect was
voorzien in de besluitvorming bij de overname JGZ -4 waardoor de deelnemende gemeenten als
gevolg van de overname geen extra kosten hoefden te dragen.
Results at
Gelet op het hiervoor staande ben ik blij dat het jaar 2010 financieel gunstiger is uitgepakt dan
voorzien. De hiervoor genoemde frictiekosten (€ 467.000) die door het Dagelijks Bestuur zijn
geaccordeerd zijn geheel verwerkt in het jaarresultaat en desondanks is het jaar afgesloten met een
positief resultaat van € 335.647.
Kijkend naar dit positieve resultaat kan worden geconstateerd dat er diverse oorzaken zijn aan te
merken.
het grote aantal (JGZ) projecten dat is uitgevoerd in 2010;
het al inspelen op de aankomende bezuinigingen door vacatures te bevriezen;
het aantrekken van de reizigersmarkt;
de nieuwe taak gastouderinspecties;
extra inkomsten SOA bestrijding;
onzekerheden als gevolg van niet transparante financiele administratie van de
thuiszorgorganisaties;
meevallers als gevolg van onderhandelingsresultaat over frictiekosten (exploitatielasten 2010
deels niet in rekening gebracht door thuiszorg).
Van deze oorzaken kan op dit moment niet geheel worden bepaald of de effecten een structureel
karakter zullen dragen. In elk geval mag verwacht worden dat het aantal projecten de komende jaren
fors zal verminderen en een aantal incidentele zaken slechts eenmalig voordeel zullen opleveren.
Bestemming resultaat
De programmarekening sluit met een positief resultaat van € 335.647. Het voorstel is om dit bedrag
als volgt te bestemmen:
•
Vormen van een bestemmingsreserve Leegstand Schagen voor € 61.640 (dit betreft de afkoop
van overeengekomen vergoedingen tot 1 april 2015. Dit bedrag dient ten goede te komen aan de
exploitatie van de komende jaren).
•
Toevoeging aan de algemene reserve van het restant van € 247.007 (waarmee de algemene
reserve per 31 -12-2010 op een bedrag komt van € 68.493 negatief).
Afronding
Hoewel er alle reden is tevreden te zijn over de jaarresultaten over 2010 zowel inhoudelijk als
financieel is er ook reden tot zorg voor de komende jaren. Afgelopen tijd is er een omvangnjk pakket
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aan bezuinigingen vastgesteld waaraan de komende jaren keihard moet worden gewerkt en
daarnaast is er nog discussie over aanvullende bezuinigingen. In opdracht van het AB van de GGD
wordt onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid daarvan.
Ondertussen is er nog steeds een negatieve reserve en zijn we nog ver verwijderd van het door het
Algemeen Bestuur vastgestelde gewenste niveau van de algemene en risicoreserve (totaal 1.2
miljoen).
Daarnaast valt te vrezen dat gemeenten de komende jaren minder aanvullende diensten zullen
afnemen bij de GGD waardoor nog meer bezuinigd zal moeten worden.
Ondanks dat moet geconstateerd worden dat de GGD inmiddels een stabiele, kwalitatief
hoogwaardige organisatie is die klaar is voor de uitdagingen die in de toekomst te wachten staan. Te
denken valt aan de doorontwikkeling van de CJG's, de overdracht van de jeugdzorg aan gemeenten,
de nieuwe preventiecyclus etc.
Behandeling in Algemeen Bestuur, zienswijzen van de Raad
De programmaverantwoording is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
GGD Hollands Noorden van 11 juli 2011. Aan de behandeling daarvan gaat een zienswijzentraject in
de raden vooraf.
Ik verzoek u dan ook om de Programmaverantwoording 2010 GGD Hollands Noorden in uw raad dan
wel commissies te agenderen. De zienswijzen van de raden over de programmaverantwoording zien
wij graag uiterlijk 24 juni 2011 tegemoet.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur,

N. Plug
Secretaris-directeur GGD Hollands Noorden
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JAARVERSLAG
1.1

Beschouwingen over 2010

1.1.1

Inleiding

Mijn verwachting was dat we in 2010 in iets rustiger vaarwater zouden komen, maar niets bleek
minder waar! Gefukkig kwamen er niet opnieuw veel nieuwe taken op de GGD af maar de
ontwikkelingen gestart in de periode voor 2010, bleken nog zeer veel aandacht te vragen.
Spannend was of alie ontwikkelingen op hun plek zouden vallen in 2010. Dankzij een geweldige inzet
van aire medewerkers van de GGD - en niet te vergeten de nieuwe medewerkers van de
jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar die in 2010 hun werk bij de GGD zijn gestart -, zijn we erin geslaagd
om alie vernieuwingen door te voeren zonder dat onze klanten er in de dienstverlening wat van
gemerkt hebben.
De meeste impact had natuurlijk de feitelijke overname van de uitvoering Jeugdgezondheidszorg voor
0-4 jarigen. Vanaf 1 januari 2010 hebben wij deze zorg overgenomen van Evean, Omring en Viva!
Zorggroep en is de samenvoeging van de Jeugdgezondheidszorg een feit. Sinds 1 januari 2010 heeft
de GGD er 244 nieuwe collega's bij. De eerste readies van de nieuwe medewerkers zijn erg positief,
zij voelen zich zeer welkom in hun nieuwe organisatie. Het jaar heeft voor de sector JGZ verder vooral
in het teken gestaan van de daadwerkelijke integratie 0-19. Hieraan zal overigens ook de komende
jaren nog veel aandacht aan moeten worden besteed.
Ondertussen stond ook het traject kwaliteitsverbetering voor de sector Jeugdgezondheidszorg niet stil.
In 2010 zijn zowel de JGZ 0-19 jarigen als de JGZ 0-4 jarigen door een externe parti] (Lloyds ltd) HKZgecertificeerd. Een knappe prestatie van een pas gefuseerde sector! Met de certificering van de JGZ
is nu de gehele organisatie gecertificeerd. De GGD levert dus bewezen kwaliteit!
Ook de financien van de GGD hielden dit jaar de gemoederen flink bezig. Een uitgebreide discussie is
gevoerd met het bestuur en de gemeenteraden over de financiele situatie van de GGD. Een financiele
adviescommissie heeft concrete voorstellen gedaan, die in 2011 bestuurlijk hun beslag moeten
krijgen. De exploitatie van de GGD is in rustiger vaarwater gekomen al was 2010 een spannend jaar
omdat dat het eerste jaar was waarin, ook financieel, de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar werd
geTntegreerd. Zonder die effecten al goed in beeld te brengen ontstond in 2010 al weer een nieuwe
uitdaging, een bezuinigingsopdracht voor de GGD van 5% tot 10% op de bijdrage van de gemeenten
in de periode 2012-2014.
In 2011 gaan we verder met de ontwikkeling van de GGD naar een stabiele toekomst. Een stabiele
toekomst die ondanks de bezuinigingen beoogt toch de kernkwaliteiten van de GGD tot haar recht te
laten komen. Ook zulien we in 2011 het nieuwe meerjarenbeleidsplan opstellen en de nieuwe cyclus
lokaal gezondheidsbeleid starten, Kortom voldoende uitdagingen voor gemeenten en GGD.
Samen met onze medewerkers, partners, het bestuur en inwoners gaan we weer hard {samen)
werken aan gezond leven!
Nico Plug
Directeur GGD Hollands Noorden

Voor identificatiedoeleindgn.
B e h o r e n d bij c o n t r o I e v e r f c S ^ n g
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1.1.2

Programma Jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19

Algemeen
Een belangrijk doel bij de overname van de JGZ 0-4 flarigen) is dat kinderen en hun ouders zo weinig
mogelijk merken van de overgang van de JGZ 0-4 naar de GGD. Uit het klanttevredenheidsonderzoek
onder clienten blijkt dat dit ruimschoots is gehaald. De ouders geven ons een 8! Een cijter waar we
met recht trots op kunnen zijn. Er is dan ook heel, heel veel werk verzet om dit resultaat te behalen.
De uitwerking van de overname en de voorbereiding voor de ontwikkeling van een integrale JGZ vergt
het uiterste van de sector. Dat is tevens de reden waarom het plan van aanpak Integrale JGZ is
vertraagd. Daarnaast was ook duidelijk voelbaar dat vijf zeer ervaren staf- en GBO-medewerkers
afwezig waren vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte. Zij zijn slechts gedeelteiijk
vervangen door externe medewerkers. Deze medewerkers moesten we juist inzetten op extra
werkzaamheden voor het intern cursusbureau i.o. en Centrum voor Jeugd en Gezintrajecten bij
gemeenten.
We merken dat voor vee! medewerkers de vele veranderingen binnen de JGZ samen met de
wijzigingen in werkwijze van de ondersteunende diensten moeilijk zijn bij te houden. Communiceren
dat er lets gewijzigd is, betekent nog niet dat dan ook meteen daarnaar gehandeld (kan) worden.
Implementatie van werkinhoudetijke wijzigingen vragen veel meer tijd en rust dan aanvankelijk
gepland. Daarom hebben we naast de goede voortgang van de dagelijkse werkzaamheden de eerste
prioriteit gegeven aan de invoering van het Digitaal Dossier. Dit betekent dat implementatie
Verwijsindex Risicojeugd en TripleP op een lager pitje zijn gezet in de 2 e helft van 2010.
Integratie Jeugdgezondheidszorg 0-19 (jarigen)
De eerste weken van 2010 stonden in het teken van het opvangen van de medewerkers JGZ 0-4.
Daarbij ging de grootste zorg uit naar het zo ongestoord mogelijk door laten gaan van de uitvoering
van de JGZ en het borgen van de meest kritische ondersteunende processen, zoals:
• de tijdige ontvangst van geboortegegevens om op tijd de hielprik te kunnen geven;
• de teletonische bereikbaarheid van de JGZ; ex- en intern;
• de afsprakenplanning;
• postbezorging;
• de aansluiting van de pc's op het netwerk van de GGD, werkende printers, etc.;
• schoonmaakvan panden;
• het op tijd kunnen uitbetalen van saiarissen.
Met grote tevredenheid kunnen we constateren dat het er geen kind buiten beeld is geweest als
gevolg van de overname en daarmee de overgang van de administratieve systemen. Niettemin zal
ook in 2011 de teletonische bereikbaarheid nog de nodige aandacht vragen. Eind 2010 is hierop
directieniveau prioriteit aan gegeven en een GGD-brede werkgroep buigt zich over de noodzakelijke
verbeteringen.
Daarnaast is veel werk verzet op het gebied van het afstemmen en opstellen van (vaak voorlopige)
interne regelingen ten behoeve van de organisatie van de JGZ zoals:
overlegstructuur voor de managers, Staf en Bureau Ondersteuning, werkwijze bestellingen, werkwijze
aanvragen bijscholing, vervanging managers onderling, actualiseren foldermateriaal, harmonisatie van
formulieren, ziekmeldingsprocedure, implementatie klachten, Fona- en signaleringsregeling,
werkwijze en redactieraad Nieuwsbrief JGZ, beschrijving privacybeleid JGZ, opzetten P&C-cyclus en
inrichten subsidiekalender, scholingsplan VIR en TripleP. etc etc.
In het tweede kwartaal hebben we voortgang geboekt met de basale werkzaamheden voor de
organisatie van de JGZ 0-19 conform het activiteitenplan 2010:
• Het foldermateriaal is geharmoniseerd en geactualiseerd. De voorlopige stijl - GGD huisstijl in
combinatie met het CJG-logo - is besproken met de ambtenaren van de gemeenten.
• De eerste maandelijkse interne Nieuwsbrief JGZ is opgeleverd in mei.
• De subsidiekalender is ingevoerd en operationeel.
• De voorbereidingen voor herinrichting van de sector-schijf zijn gestart.

•
•
•
•

De werkgroep beschrijving privacybeleid 0-19 is gestart.
De implementatie van de klachtenregeling bij 0-4 is afgerond.
De implementatie van de Fona- en signaalregeling bij 0-4 is gestart.
Het impiementatieplan Verwijsindex is afgerond.
De werkwijze GGD-beter is gei'mplementeerd bij 4-19.
Het 1 e concept van het productenboek JGZ 0-19 is opgeleverd vdtfdOteflf5teb^j|ir§Rfc;g^
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In het 38 kwartaal is hard gewerkt aan de voortgang van werkzaamheden voor de nieuwe organisatie
van de JGZ 0-19 conform het jaarplan. Centraal daarbij staat dat de medewerkers JGZ optimaal in
staat zijn hun taken te verrichten waarbij eerste prioriteiten zijn:
• werkpiek en materialen op orde;
• bereikbaar voor de jeugdigen en ouders;
• continue ondersteuning bij planning bureaus en onderzoeken;
• continue inhoudetijke ondersteuning van de staf JGZ;
• deskundigheidsbevordering/scholing beschikbaar;
• eenduidige aansturing door rayonmanager.
De organisatie van de administratieve ondersteuning is effectief en efficient opgezet in het Bureau
Ondersteuning maar heeft nog veei last van het werken met zoveel verschillende en verouderde
administratieve systemen. Dit zal nog voortduren tot de impiementatie van het digitaal dossier is
gerealiseerd.
in het eerste haif jaar zijn de taken van de verschillende staf medewerkers herverdeeld ten behoeve
van een meer efficiente inzet van de medewerkers 0-19 breed. Het behalen van de HKZ-certificaten
en de invoering van het Digitaal Dossier zijn richtinggevend voor het interne harmonisatieproces van
werkwijzen 0-19. De ontwikkelingen Centrum voor Jeugd en Gezin geven richting aan de organisatie
van de dienstverlening aan jeugdigen, ouders/verzorgers en samenwerking met de gemeenten.
Daaruit voortvloeiend is een nieuwe rayonindeting gemaakt waarbij steeds 1 rayonmanager voor de
gemeenten contactpersoon is voor de JGZ en het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Integraal management op niveau van rayonmanager is voorwaarde voor een zo effectief en efficient
mogelijke organisatie van jeugdgezondheidszorg. Maak de manager die het dichtst bij de medewerker
staat zo integraal mogelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg: voor de
uitvoering en rapportage van de jaarpiannen, de personeelszorg, de financien, de facilitaire
ondersteuning. Invoering van rayonmanagers 0-19 is naast voorwaarde voor doorontwikkeling IJGZ
een eerste stap op weg naar integraal management. Aan de hand van de rayonindeling zijn de
betreffende managers in het 3B en 4e kwartaal ingewerkt op JGZ 0-19 en per 1-1-2011 gestartals
manager 0-19.
Preventieve Gezondheidszorg Asielzoekers
Vanaf 1 januari 2010 is de GGD verantwoordelijk voor de uitvoering van de preventieve
gezondheidszorg voor asielzoekerskinderen in de centra in Alkmaar en Den Heider. De zorg voor
kinderen van 0 tot 4 jaar wordt uitgevoerd door medewerkers in vaste dienst. Deze taak was al
onderdeel van de jeugdgezondheidszorg 0-4 en is in het kader van de integrale
jeugdgezondheidszorg overgenomen door de GGD. De zorg voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 19
jaar ligt bij medewerkers die zijn gedetacheerd vanuit de stichting die tot 1-1-2010 verantwoordelijk
was voor de uitvoering.
De overdracht van de medewerkers PGA heeft veel meer organisatorische werkzaamheden met zich
meegebracht dan aanvankelijk gedacht o.a. met betrekking tot het regelen van koelkasten en de cold
chain, het verkrijgen van een goed overzicht van de personele regelingen van de medewerkers die bij
de stichting PGA in dienst zijn en gedetacheerd zijn naar de GGD, tot het nader verkennen van
aansluiting op het kwaliteitszorgsysteem van de GGD. Ook op de werkvloer bleken nog veel punten
open te staan die opgelost moeten worden. Eind 2010 is een werkgroep gevormd met het doel te
komen met voorstellen hoe de zorg voor deze groep kinderen het beste georganiseerd kan worden
binnen de sector. Extra beieidsondersteuning bteek nodig om de landelijke en organisatorische
ontwikkelingen te kunnen voigen.

HKZO-19!
Ondanks de enorme operatie integratie JGZ 0-4 in de GGD mocht het voorbereidingsproces voor
certificering HKZ 4-19 in juni 2010 niet stagneren vanwege de afspraken hierover met de inspectie.
We hebben een speciaal team van medewerkers vrijgemaakt om dit proces te laten doorgaan. Op 14
juni jl. is het HKZ -certificaat JGZ 4-19 behaald. De verbetercyclus is operationeel voor 4-19.
Een opzet is gemaakt voor het harmoniseren van de HKZ-processen 0-4 dat in het najaar gereed
moest zijn. De klachten, signalen en Fonameldingen voor 0-4 zijn opgenomen in GGD Beter. In
September is op basis van de documentovername-audit 4-19 het HKZ-certificaat behaald voor JGZ 019! Ook de impiementatie audit voor JGZ 0-4 is goed verlopen. De externa auditor gaf complimenten
voor de aanpak van het harmonisatietraject.
Voor identificatiedoeieinden.
B e h o r e n d bij c o n t r o l e v e r k l a r i n g \ % >
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Digitaal Dossier JGZ
De voorbereidingen voor de invoering van het Digitaal Dossier zijn volgens plan uitgevoerd. Aan de
hand van het implementatieplan zijn werkgroepen aan de slag gegaan. Een paar werkgroepen heeft
hinder ondervonden van te weinig beschikbare stafmedewerkers als gevolg van het HKZ-traject. We
moesten daardoor een extra beroep doen op uitvoerende medewerkers die nog niet goed waren
ingewerkt. Zij kregen te rnaken met een extra werkdruk bovenop de toch al hoge werkdruk bij de JGZ.
Een klankbordwerkgroep volgt onder andere de voortgang en bespreekt de vraagstukken met
betrekking tot de implementatie, de gebruiksvriendelijkheid en de inrichting. In juni zijn de pilots 0-4 en
4-19 uitgevoerd. Evaluaties van de pilots zijn gebruikt voor de verdere uitrol bij 0-4 na de zomer in de
regio West-Fries land en bijstelling van de planning voor 4-19. De scholing 4-19 en invoering 4-19
hebben we uitgesteld tot respectieve!ijkdecember2010en 1-1-2011. Hettesten van het
planningsprogramma is niet geiukt voor 1-7-2010 en is in het najaar uitgevoerd.
In het derde kwartaal bleek dat voor de voorbereiding van de conversies een veel groter beroep
gedaan moest worden op de GGD, voor administrate en ICT. Aanvankelijk dachten we dat de
leverancier meer ondersteuning zou kunnen bieden. Extra externe medewerkers zijn ingehuurd om te
helpen bij deze werkzaamheden. Per 1-1-2011 starten de medewerkers voor JGZ 4-19 met de
implementatie van het Digitaal Dossier, Na 1 januari volgt de invoering bij de JGZ-teams 0-4 in de Kop
van Noord-Holland. Voor het opvangen van productieverlies is naast tijdelijke uitbreiding van uren van
medewerkers, de werving van tijdelijke nieuwe medewerkers gestart.
Huisvesting
In 2010 heeft de JGZ 8 nieuwe huisvestingslocaties betrokken:
Alkmaar: 2
Bergen: 2
Den Helder: 1 nieuwe en 1 locatie aangepast
Enkhuizen: 1
Niedorp: 1
Opmeer: 1
Er zijn 3 locaties verbouwd/aangepast;
Graft-de Rijp
Hoorn
Den Helder
Tenslotte zijn er 6 nieuw- of verbouw CJG-projecten opgestart met afronding in 2011:
Heiloo
Hoorn/Zwaag
Hoorn 2 locaties
Medemblik/Andijk
Obdam
De meeste medewerkers hebben een goede werkplek. Op vijf locaties is de werksituatie nog niet
optimaai. Daarbij gaat het om ernstig geiuidsoverlast, stankoverlast, te krappe ruimten.

We verwachten dat in de eerste maanden van het volgende jaar dit is opgelost voor ten minste twee
locaties.
Overige grote klussen
De visienota orenatale voorlichtinp is opgesteld in overieg met de gemeenten, verloskundigen, en
andere betrokken organisaties voor het opzetten van een gezamenlijk beleid en uitvoering van de
prenatale voorlichting als onderdeel van de Brede doeluitkering JGZ in 2011. Behaive voor de
gemeente Den Helder is de GGD aangewezen als hoofdaannemer voor de uitvoering van de
prenatale voorlichting.
Met de verloskundigen zijn per regio afspraken gemaakt over de uitvoering van
voorlichtingsbijeenkomsten over de bevalling. Met Omring is de GGD in gesprek over samenwerking
bij de uitvoering van de zwangerschapscursussen. Voor met name de cursussen
opvoedondersteuning en prenatale voorlichting zijn we begonnen met het opzetten van een intern
Cursusbureau.
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Rond 150 verantwoordingen opvoedondersteuning, maatwerk, prenatale voorlichting, etc zijn
opgesteid over 2009 en naar de gemeenten gestuurd rond 1 april. Ongeveer eenzetfde aantal
subsidieverzoeken voor 2011 is opgesteid en verzonden rond 1 april. Voor eenduidige verantwoording
van de JGZ 0-19 is een format Verantwoording JGZ 0-19 opgesteid in overleg met de ambtenaren en
vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Daarnaast is een concept-Productenboek JGZ 0-19 gemaakt
in overleg met de ambtenaren. Definitieve vaststelling is gepland in het voorjaar 2011.
Er is een evaluatie gehouden onder betrokken medewerkers van Bureau Ondersteuning en onder de
teams 0-4 over de24-uurs bereikbaarheid van de JGZ 0-4. Op basis van deze evaluatie kunnen we
concluderen dat de huidige vorm van bereikbaarheid niet noodzakelijk is. In het 1 B kwartaal 2011
wordt de uitwerking van de evaluatie verder afgerond.
Om goed te kunnen samenwerken in het Centrum voor Jeugd en Gezin en op basis van de
verwijsindex risicojeugd is het noodzakelijk vanuit de JGZ een helder en eensluidend privacybeleid
JGZXe voeren op basis van de WGBO en in afstemming met het privacyprotocol i.o. van de GGD.
Deze beschrijving van concrete uitvoeringsrichtlijnen biedt de medewerkers direct ondersteuning bij
de dagelijkse uitvoering van hun werkzaamheden. De uitvoeringsregels zijn eind 2010 vastgesteld. De
implementatie volgt in 2011.
Gemeentelijke trajecten Centrum voor Jeugd en Gezin
Door het vertrek van de GGD-projectleider Centrum voor Jeugd en Gezin zijn nog lopende
werkzaamheden zo goed mogelijk opgepakt door de rayonmanagers en de staf JGZ. Daarnaast
maken veel gemeenten dit jaar extra haast met het ontwikkeien van een Centrum, fysiek en/of in
de vorm van een samenwerkingsorganisatie. Deelname aan deze ontwikkeltrajecten zet de slechts
beperkte beschikbare menskracht bijzonder onder druk. Dit jaar is in haast elke gemeente aan de
orde geweest:
• een onderzoek naar geschikte huisvesting en/of
• is gestart op een nieuw/aangepast locatie en/of
« is de officiele opening verricht en/of
• is gestart met het vormgeven van de zorgcoordinatiestructuur van en rondom het centrum
en/of
• is gestart met medewerkerbijeenkomsten Centrum voor Jeugd en Gezin gericht op concrete
samenwerking binnen het centrum en de uitvoering van de zorgcoordinatie
In totaal zijn 5 Centra officieel geopend en 2 CJG loketten.
Totale lasten programma Jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19
Totale baten programma Jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19
Batig saldo

18.301
18.840
539

Voor identificatiedoeieinden.
Behorend bij controleyerklarii
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1.1.3

Programma Infectieziekten & Milieu

Algemene zaken
In het eerste kwartaal van 2010 is l&M bezig geweest met de afronding van de H1N1-griep en kreeg
de GGD te maken met de eerste besmetting van Q -koorts bij een dierenbedrijf in de regio.
Vanaf het tweede kwartaal bepaalden vooral financieel- bestuurfijke zaken in het licht van de
verwachte bezuinigingen per 2012 het beeld. Ook l&M moet een bijdrage leveren aan de
bezuinigingen, maar zonder te snijden in wettelijke taken (binnenmilieu) valt dat niet te realiseren. Na
de zomer werkten de medewerkers van l&M mee aan verscheidene voorlichtingsbijeenkomsten voor
bestuursleden, ambtenaren en raadsleden.
Een ruime meerderheid van de GGD medewerkers is tevreden over de GGD als werkgever en voelt
zich op haar/zijn plaats binnen de organisatie. Vergeleken met het MTO 2008 is de tevredenheid bij
l&M medewerkers flink toegenomen tot zeer aansprekende proporties.
In het najaar heeft l&M regulier bezoek gehad van de Inspectie (IGZ) en is gekeken naar de algemene
infectieziektebestrijding en de tuberculosebestrijding. De bevindingen zuflen naar verwachting in het 1 e
kwartaal van 2011 kenbaar gemaakt worden.
Operationele zaken
Het jaar 2010 is in operationele zin zeer bedrijvig geweest. Op de hoofdlocaties Alkmaar, Hoorn en
Den Helder hadden we te maken met interne verhuizingen en de ingebruikname van nieuwe panden.
Zowel de voorbereidingen als de implementatie heeft van l&M veel aandacht gevraagd.
Begin februari 2010 is een alarmeringssysteem ge'installeerd in de l&M-spreekkamers. Dit naar
aanleiding van een dringend signaal over de noodzaak van het aanbrengen van een alarmsysteem
voor medische noodgevallen en agressie in de spreekkamers. Het systeem is ge'installeerd
vooruitlopend op een breed in te voeren wijze van alarmering binnen GGD Hollands Noorden.
In het najaar van 2010 is het gezondheidsspreekuur voor prostituees van de Achterdam verplaatst
naar een nieuwe tocatie, Zevenhuizen 10. Op 11 oktober is het eerste spreekuur gehouden, er zijn
drie spreekuren per week.
Algemene infectieziektebestrijding (IZB)
Het jaar 2010 is voor de afdeling IZB een vrij gelijkmatig jaar geweest, zonder grote
infectieziekteproblemen. In januari heeft IZB de inhaalweek voor de nationale campagne tegen de
NIA-griep georganiseerd. Ongeveer 500 mensen hebben op een van de inhaalmomenten een
vaccinatie gehaald. In februari kreeg IZB te maken met de eerste besmetting van Q -koorts in de regio
op een geitenboerderij in Zuidermeer. In het voorjaar heeft de afdeling IZB erkenning gekregen als
opleidingslocatie voor de infectieziektebestrijding.
In 2010 heeft IZB voor het eerst het GGD personeel opgeroepen zich te laten vaccineren tegen de
(algemene) griep. Ongeveer 70 medewerkers hebben aan de oproep gehoor gegeven.
Het aantal publieksvragen lag vorig jaar beduidend lager dan een jaar eerder. Grotendeels wordt dit
verklaard door het (extra) aantal vragen over NIA in 2009 (ruim 550).
In de tweede helft van 2010 is IZB gestart met de voorbereidingen van het project 'Vietnam tussen de
tulpen'. Het is een onderzoek naar hepatitis B onder Vietnamezen die in onze regio wonen. De
bedoeling is de Vietnamezen die zich niet bewust zijn van hun ziekte vroegtijdig bij de behandelaarte
krijgen, waarmee op termijn ernstige leverschade kan worden voorkomen.
Tuberculosebestrijding (tbc)
In 2010 heeft de afdeling tuberculosebestrijding meer nieuwe tbc-gevallen geregistreerd dan in 2009.
Omvangrijke bron- en contactonderzoeken zijn in 2010 uitgebleven. In 2010 heeft de
tuberculosebestrijding meer te stellen gehad met tuberculose bij Oosteuropese werknemers. In
november is de afdeling gevisiteerd door de landelijke tbc-visitatiecommissie.
Op directieniveau zijn voorbereidende stappen gezet om te komen tot een intensieve bovenprovinciale
samenwerking. Vooruitlopend op een hernieuwde vorm van de samenwerking is het huidige contract
voor de inhuur van een tuberculosearts per 1 januari 2011 opgezegd. Waarschijnlijk ligt er voor 1 april
2011 een besluit op tafel over inrichting van de tbc-bestrijding voor de komende jaren.
De verwachting is dat de verwezenlijking van deze regional isatie mogelijk jaren in beslag kan nemen.

SOA-bestrijding
De doorontwikkeling tot een Sensepoli is gaande. Als gevofg van een beleidswijziging in het inplannen
van clienten op het spreekuur is er in 2010 een flinke toename van het aantal ASH -consulten te zien
geweest.
Later dan verwacht is de GGD-spreekuurlocatie op de Achterdam verhuisd naar een nieuwe locatie in
Alkmaar: Zevenhuizen 10.
Intern is de beleidsondersteuning voor het onderdeel prostitutie overgegaan naar SMGZ, waar ook al
de beleidszaken van het Veiligheidshuis zijn ondergebracht.
inspectie en Hygienezorg (l&H)
Evenais 2009 was 2010 een dynamisch jaar voor het inspectieonderdeel van l&M. De veranderde
wijze(n) van inspecteren, nieuwe wetgeving en voortdurende onduidelijkheid over de aard en omvang
van het aantal inspecties maakte het lastig om beleidsveranderingen tijdig door te voeren en te
communiceren naar betrokken partijen.
De meeste onzekerheid was er in 2010 over het inspecteren van gastouders. Werd in eerste instantie
landelijk gedacht aan een aantal van ongeveer 9000 gastouders, nu weten we dat het aantal ergens
rond de 50.000 zal liggen. Daardoor is vanaf 1 juli bij de afdeling l&H de aandacht vooral gericht op de
documentencontrole (TKA) van de gastouderinspectie. Incidenteel bleek er in de tweede jaarhelft
ruimte voor huisbezoeken van gastouders, maar het overgrote deel van de gastouders (ongeveer
1500) kunnen in 2011 een inspectiebezoek verwachten.
De wetgeving {wet OKE) voor het inspecteren van peuterspeelzalen is per augustus 2010 ingevoerd.
De overheid is er echter nog niet toe gekomen om de uitwerking van de wet voor de dagelijkse praktijk
te regelen. Daardoor dreigt 2011 verloren te gaan als jaar waarin de peuterspeelzalen op een hoger
niveau geTnspecteerd kunnen worden.
In 2010 hebben we in het kader van het toezicht op tatoeage- en piercingshops (T&P) 26 instellingen
bezocht, iets minder dan vorig jaar. Voor toezicht T&P hebben we te maken met een tweejarige
controlecyclus. Halverwege 2011 gaat deze controle over naar een driejarige cyclus.
l&H inspecteerde in 2009 ongeveer evenveel (128) schepen in Den Helder als in 2009.
Medische milieukunde (MMK)
Met tevredenheid kunnen we bij de afdeling Medische Milieukunde terugzien op het verloop van het
bin nen mi lieu project voor basisscholen in 2010 en de spin-off die het gegenereerd heeft.
In het tweede kwartaal is aandacht besteed aan het uitbreiden van het netwerk. Voorai op binnenmilieugebied is gewerkt aan een betere aansluiting tussen MMK (GGD) en de woningbouwverenigingen.
Verder hebben we, samen met de GHOR, veel tijd besteed aan het ontwikkelen van een adequaat
interventieplan voor de verspreiding van jodium in de regie Het opstellen van het rampenplan in geval
van een stralingsaccident in Petten verloopt minder voorspoedig dan gedacht. De jodiumpillen liggen
opgeslagen bij de GGD locatie Alkmaar.
Eveneens samen met de GHOR is een concept richtlijn Preventie Gehoorschade ontwikkeld, waarin
maatregelen staan die een gemeente kan toepassen om de kans op gehoorschade bij festivals te
beperken.
Reizigersadvisering (RA)
In het verloop van 2010 lijkt de markt voor reizigers zich wat te herstellen. Het aantal reizigers in de
eerste helft van 2010 lag gemiddeld nog ongeveer 10 % lager in vergelijking met 2009, in de tweede
helft van het jaar zijn er iets meer klanten geweest dan een jaar eerder.
Dankzij betere tarieven is het resultaat over het hele jaar iets beter dan verwacht.
In 2010 is hard gewerkt aan verbetering van het product. We hebben een marketing/communicatieplan opgesteld met acties voorde korte (voor de zomer) en langere (2010-2011) termijn. Daarwaar
mogelijk wordt de publiciteit (media, beurzen, etc.) gezocht om de reizigersadvisering onder de
aandacht te brengen. In het voorjaar zijn de mogelijkheden om via internet afspraken te boeken fors
verruimd en in September is de verkoop van losse reizigersproducten flink uitgebreid,
Totale lasten programma Infectieziekten & Milieu
Totale baten programma Infectieziekten & Milieu
Batigsaldo

4.812
4.981
169

Voor identificatiedoeieinden.
Behorend bij c o n t r o l e v e r k l a r i n g
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1.1.4

Sociaal Medische Gezondheidszorg

Algemeen
In de sector SMGZ zijn een aantal producten ondergebracht. Deze producten zijn aanvultende
diensten. De producten richten zich voornamelijk op kwetsbare groepen in de samenleving.
Daarbij is het uitgangspunt dat deze producten kostendekkend dienen te zijn. in 2010 is de
doefstelling kwaliteit van de dienstverlening te handhaven en de iopende contracten te continueren.
Publieke gezondheidszorg aan asielzoekers (PGA)
in 2010 is PGA ondergebracht bij de sectormanager van Jeugdgezondheidszorg en bij de
sectormanager van de afdeling Gezondheidsbevordering.Onderzoek en Beleid.
Dit heeft te maken met het feit dat de daadwerkelijke uitvoering van deze zorg gebeurt in
bovengenoemde sectoren.
Medische zorgverlening rijksinrichting jeugdigen
In maart 2010 kwamen de eerste berichten dat het kabinet het voornemen had om de RIJ De
Doggershoek te sluiten. Uiteindelijk heeft het nog ruim een half jaar geduurd voordat de definitieve
besluitvorming plaatsvond. Het resuiteerde in een definitieve sluiting van de Doggershoek per 1-32011. In de loop van 2010 werden de medewerkers van de GGD in toenemende mate geconfronteerd
met een terugloop van het aantal jeugdigen dat in de Doggershoek verbleef. Dit maakte het mogelijk
om in September 2010 at te starten met een zogenaamd bovenformatief-traject waarbij een aantal
medewerkers binnen de GGD een nieuwe arbeidsplaats hebben gevonden. De overgebleven drie
medewerkers zullen officieel per 1-3-2011 de status van bovenformatief krijgen of mogelijk eerder een
andere functie intern of extern hebben gevonden.
In 2010 is door Transferium gekozen om de medische zorgverlening buiten deze organisatie te
organiseren. De jeugdigen die in deze instelling verblijven, kunnen gebruik maken van de
huisartsenpost omdat zij niet zijn ingesloten.
Forensische geneeskundige eenheid (FGE)
Forensische geneeskunde is een medische dienstverlening aan poljtie, justitie en gemeenten. In 2010
is met de Penitentiaire Inrichtingen in Noord-Hoiland Noord een contract met een looptijd van drie jaar
afgesloten. Het gaat hierbij om de medische zorg voor gedetineerden buiten kantoortijden.
In 2010 is opnieuw gestart met gesprekken met de politic betreffende het contract over de medische
zorg aan arrestanten. Hierbij a!s doel om een meerjarig contract af te sluiten. Vooralsnog is dit (nog)
niet gelukt. Gezien de ontwikkelingen om tot een landelijke politie te komen en de daarbij horende
schaalvergroting ligt hier zeer waarschijnlijk een Europese aanbesteding in het verschiet.
Door een wijziging van de Wet op de Lijkbezorging is het per 1 januari 2010 verplicht dat een
geregistreerd forensisch arts de lijkschouw verricht. De arisen van de FGE voldoen aan de eisen van
het FMG register.
Per 1 januari 2010 is de meldingspiicht ingegaan die behandelend arisen verplicht elk overlijden van
een kind te meiden aan de forensisch arts.
De NODO- procedure wordt nog niet gevolgd, maar er wordt gewerkt met een voorlopige richtlijn. De
NODO-pracedu re (Nader Onderzoek DoodsOorzaak) is bedoeld om de doodsoorzaak te achterhalen
bij onverklaard overlijden van minderjarigen.
Er bestaat (landelijk) gezien het vermoeden dat er nog onderrapportage is van het aantal overleden
minderjarigen. In het werkgebied van de GGD Hollands Noorden moet tijd worden besteed aan de
informatievoorziening over dit onderwerp aan behandelend artsen en gemeenten.
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
In 2010 is de uitvoeringsregie betreffende de Meldpunten, vangnetten en advies van de OGGZ, in de
drie subregio's ondergebracht bij de GGD Hollands Noorden.
Het doel van deze meldpunten is het ondersteunen, begeieiden en verlenen van zorg aan clienten
waarin geen andere instelling of instantie voorziet. Met het uiteindelijk doel deze clienten toe te leiden
naar de reguliere zorg. De OGGZ clienten hebben over het algemeen meerdere ernstige problemen
gedurende een langere tijd.
In 2010 zijn we gestart met intervisie en de implementatie van een nieuw clientvolgsysteem in de drie
subregio's.
Eind 2010 startte een pilot in Medemblik met als doel om op uniforme wijze de casuisiiekbesprekingen
te organiseren. Deze, inmiddels in de Kop van Noord-Holland beproefde werkwijze, zal eerst in heel
West-Friesland en vervolgens in Noord-Kennemerland worden get'ntroduceerd.,
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Het in 2010 gestelde doel om een (boven-) regionale commissie in te steflen gericht op het
ontwikkelen van OGGZ beleid op Noord-Holland Noord niveau is nog niet gelukt. Er functioneren
echter wel per subregio's adviescommissies die het OGGZ-beleid en de ketensamenwerking op de
agenda hebben staan. Samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met de ketenpartners.
Naast de individuele begeleiding van clienten heeft de afdeiing SMGZ de uitvoeringsregie over een
aantal projecten, zoals Steunpunt Huiselijk Geweld, Eigen Kracht, RAAK, Ketenregie Zwerfjongeren in
de Kop van Noord-Holland en tot 1 juli 2010 het Stedelijk Kompas in de Kop van Noord-Holland.
Sociaal medische advisering (SMA)
In 2010 is er minder formatie ingezet om de SMA kostendekkend te maken. Ondanks deze exercitie is
dit niet gelukt.
Totale lasten programma Sociaal Medische Gezondheidszorg
Totale baten programma Sociaal Medische Gezondheidszorg
Batig saldo

3.088
3.114
26

Voor identtficatiedoeleinden.
Behorend bij controSeverkiarii
d.d
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1.1.5

Programma Gezondheidsbevordering, Beleiden Onderzoek (GBO)

Algemeen
Het ambtelijk overleg publieke gezondheid dat GBO organiseert, is in 2010 in een nieuwe vorm verder
gegaan. De overleggen met gemeenten per subregio zijn overgegaan in een regionaal overleg NoordHofiand Noord. Op het gebied van gezondheidsbeleid is er een ronde gemaakt langs alle ambtenaren
volksgezondheid van gemeenten. Ook hebben we gewerkt aan een voorste! over relatiemanagement
gemeenten. Dit plan moet nog worden vastgesteld en geTrnplementeerd.
GemeenteMjk Gezondheidsbeleid
In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe cyclus gemeentelijk gezondheidsbeleid.
Binnen GBO is een werkgroep gestart. De ondersteuning van gemeenten door GBO zal vorm krijgen
vanuit drie sporen. Dit zijn gezondheidsprofiet per gemeente, regionaal beleidsadvies en
ondersteuning bij vertaling van cijfers en beleid naar interventies. In 2011 verschijnt de landelijke nota
gezondheidsbeleid. Gemeenten moeten (Wet publieke gezondheid) maximaal 2 jaar na
openbaarmaking van de landelijke nota gezondheidsbeleid de gemeentelijke nota vaststellen.
Ouderenbeleid
fn de Wet publieke gezondheid is in 2010 een paragraaf over ouderengezondheidszorg in werking
getreden. Het Rijk zal in de landelijke nota gezondheidsbeleid ouderen als aandachtsgroep
meenemen. In navolging daarvan wordt van gemeenten verwacht dat zij dit in de gemeentelijke nota's
gezondheidsbeleid ook doen.
Ter ondersteuning hiervan hebben wij in 2010 een Preventie- en beleidsadvies opgesteld naar
aanleiding van de Gezondheidsenquete ouderen 2009 Noord-Hoi land Noord.
Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
In 2010 zijn er, in samenwerking met centrumgemeenten, vervolgstappen gezet om op termijn
regionale beleidskaders te realiseren op het gebied van de Openbare geestelijke gezondheidszorg
(OGGZ). Ook hebben wij een bijdrage geleverd aan het afstemmingsvraagstuk tussen
Veiligheidshuizen, OGGZ en CJG.
Daarnaast ondersteunt GBO de sectoren l&M en SMGZ bij het realiseren en verder ontwikkelen van
het Centrum prostitutiezorg in Alkmaar.
Preventie
GBO heeft ook in 2010, door coordinate op het gebied van preventie/educatie, een belangrijke
bijdrage geleverd aan de projecten Jeugd en Alcohol in Noord-Holland Noord.
Daarnaast heeft de GGD de Gezonde School methode geTrnplementeerd op VO-scholen. In 2011
wordt dit uitgebreid naar afstemming/samenwerking met de ketenpartners die ook in dit gebied
werken.
Op initiatief van de GGD is in 2010 een regionale kerngroep depressiepreventie van start gegaan om
te komen tot een integrate aanpak van depressiepreventie.
Ook is door zes partijen een intentieverklaring ondertekend, om de onderlinge samenwerking in de
begeleiding en behandeling van overgewicht, obesitas en diabetes type 2 te versterken.
Op het gebied van seksualiteit hebben wij, samen met GGD Amsterdam en GGD Flevoland, bij het
RIVM een subsidieaanvraag gedaan om activiteiten te ontwikkelen ter bevordering van de seksuele
gezondheid bij allochtonen. De aanvraag is toegekend en de uitvoering is gestart.
Rapportages
GBO heeft in 2010 een groot aantai rapportages/factsheets geleverd, zoals over Zelfdoding in NoordHolland Noord i.s.m. CBS, de Gezondheidsenquete ouderen 2009 Noord-Holland Noord,
Alcoholgebruik onder jongeren in Noord-Holland Noord en 42 schooirapporten n.a.v. het EMOVOonderzoek 2009.

Ook zijn we begonnen met het maken van gemeentelijke gezondheidsprofielen met
gezondheidsinformatie op gemeenteniveau.
In 2011 verschijnen er overzichten per gemeente van de geleverde diensten/producten van de GGD in
2010. De ontwikkeling van een productencatafogus wordt in 2011 GGD breed opgepakt. GBO sluit
hierbij aan.
12

Voor fdentificatiedoelmde
Rehor-end bii controf£vpricl,-

Jeugdgezondheidszorg
In 2010 hebben we de Jeugdgezondheidszorg ondersteund op het gebied van Centra voor Jeugd en
Gezin (CJG), opvoedondersteuning etc. GBO heeft onder andere gemeenten geadviseerd over de
mogelijkheden, gewenste aanpak en risico's van een (te ontwikkelen) Online CJG.
Kennislokaal en Intranet
In 2010 is KennisLokaal vanuit GBO verder ontwikkeld. De website bevat steeds meer informatie. Ook
heeft GBO een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het intranet van de GGD. Hierdoor is
ook de interne informatievoorziening en communicatie verbeterd.
Totale fasten programma Gezondheidsbevordering, Beleid en Onderzoek (GBO)
Totale baten programma Gezondheidsbevordering, Beleid en Onderzoek GBO)
Satigsaldo

2.625
2.795
169

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controieverkiari
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1.1.6

Programma Directie & Beleidsstaf

Algemeen
Voor de directie en beleidsstaf stond het jaar 2010 in het teken van een uitgebreide discussie met
bestuur en gemeenteraden over de financiele situatie van de GGD Hollands Noorden. In deze
discussie is vooral ingegaan op de (negatieve) reservepositie en de wijze van kostentoerekening.
Tevens zijn er intensieve voorbereidingen geweest om de bezuinigingsopdracht (5% - 1 0 % op de
gemeentelijke bijdrage), zowel qua concrete voorstellen als qua besluitvormingsproces, vorm te
geven. Definitieve bestuurlijke besiuitvorming vindt plaats in 2011.
Daarnaast vroeg de implementatie van de besiuitvorming over de overname van de
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar van 3 thuiszorgorganisaties, inclusief de onderhandelingen over de
frictiekosten, zeer veel aandacht.
We zijn er in 2010 in geslaagd volledige HKZ certificering te behalen, inclusief de werkprocessen van
de Jeugdgezondheidszorg 0-4. Met de volledige certificering is een belangrijk onderdeel van het
verbeterpfan van de GGD gereaiiseerd.
Marketing en innovatie
In 2009 zijn zoveel nieuwe taken (o.a. teams Vangnet&Advies en Jeugdgezondheidszorg 0-4) aan de
GGD toevertrouwd dat we kritisch moesten kijken of al deze vernieuwingen het absorptievermogen
van de GGD niet te boven gingen. Achteraf kunnen we constateren dat met buitengewoon veel inzet
van medewerkers het is gelukt de nieuwe ontwikkelingen in de taken van de GGD te verwerken.
De GGD heeft zich meer ontwikkeld als netwerkorganisatie en als ketenpartner in (preventieve)
zorgprocessen. Ook heeft (de voorbereiding op) de toepassing van technologische hulpmiddelen in de
werkprocessen veel aandacht gevraagd van de gehele GGD.
Strategisch beleidsadvies
In 2010 is de planning en controlcyclus van de GGD zodanig ingericht dat er sprake is van betere
beheersbaarheid in relatie tot de gemeentelijke beleidscycii.
Een concept meerjarig beleidsplan was in 2010 bijna klaar. Bestuurlijke bespreking en vaststelling
kunnen in de eerste helft van 2011 plaats vinden.

Juridische en bestuursaangelegenheden
Algemeen en Dagelijks Bestuur
Door gemeenteraadsverkiezingen in 2010 veranderde ook de samenstelling van het Algemeen en
Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur kwam in nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen op 28
juni 2010 en koos uit zijn midden een Dagelijks Bestuur van zes ieden, van wie er vier nieuw zijn. De
voorzitter werd herkozen. Er is door het nieuwe Dagelijks Bestuur ingezet op intensivering van de
relatie met gemeenten. Om de Ieden van het Algemeen Bestuur te laten kennismaken met de diverse
werkvelden van de GGD was er op 27 September 2010 een themadag, die goed werd bezocht.
Tevens startte daar de takendiscussie die gelet op het advies van de Commissie van Es en de
bezuinigingen gevoerd moet worden in 2010 en de jaren daarna.
Het Algemeen Bestuur heeft in 2010 vijf maal (inclusief de themadag) vergaderd. Het Dagelijks
Bestuur komt maandelijks bijeen. Het Dagelijks Bestuur heeft daarnaast op 10 September 2010 een
themadag gehouden om de agenda voor de komende bestuursperiode vorm te geven; daarbij zijn
tevens de portefeuilles verdeeld en zogenaamde bestuurlijke trekkers per onderwerp aangewezen.
Commissie Van Es
Een werkgroep heeft in opdracht van het GGD bestuur de financiele situatie van de GGD onderzocht
en aanbevelingen gedaan voor de financiele spelregels. Voorzitter was de toenmalige wethouder
financien van de gemeente Hoorn, de heer Van Es. Verder bestond de werkgroep uit een aantal
gemeentelijke controllers uit de regio.
Het rapport van de Commissie van Es is in 2010 in het Algemeen Bestuur besproken. Belangrijkste
aanbevelingen van de commissie betroffen een benchmarkonderzoek, het houden van een
(markt)takendiscussie en kostprijsberekening en in het verlengde daarvan een kwaliteitsdiscussie, de
reservevorming (2,5% of te wel € 600.000,--) en een kritische analyse van de efficiency van de eigen
bedrijfsvoering. Het bestuur heeft de aanbevelingen overgenomen en daar in 2010 al een start mee
gemaakt. Een en ander loopt door in 2011. Naast de aanbevelingen van de commissie Van Es
verschenen er ook van twee rekenkamers rapporten over de GGD. Ook deze aanbevelingen gaan
mee in verdere uitwerkingen.
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Het onderwerp bezuinigingen hoorde niet tot de opdracht, maar toch heeft de commissie wel
geadviseerd om met ingang van 2012 rekening te houden met een lagere gemeentelijke bijdrage.
Intensivering relatie GGD-GHOR-Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Door de wijziging van de Wet op de veiligheidsregio's wordt de relatie tussen Veiligheidsregio NoordHolland Noord en GGD intensiever dan deze al was. Zo zijn de directeur GGD en de directeur GHOR
over en weer ingezet als adviseur van het bestuur van elkaars organisatie. In 2010 is een aanzet
gegeven voor een convenant tussen GGD en GHOR. Begin 2011 volgt de ondertekening. Ook wordt
met de politie Noord-Holland Noord gekeken naar eventuele gezamenlijke huisvesting.
Juridlsche zaken
Mede door de overname van de JGZ 0-4 jaar per 1 januari 2010 is het aantal contractbeoordelingen
waar de juridisch medewerker mee te maken krijgt behoorlijk toegenomen. In 2009 is een standaard
beoordeling doorgevoerd voor contracten alvorens deze getekend worden. In 2010 hebben zich geen
bezwaar- en beroepprocedures voorgedaan.

Kwaliteitsbeleid
In 2010 is het kwaliteitsmanagementsysteem van de GGD verder geprofessionaliseerd en
ge'implementeerd. Parallel aan de certificering zijn steeds meer medewerkers betrokken bij het
kwaliteitsbeleid. In 2010 kwamen 125 signalen binnen van medewerkers met concrete
verbetersuggesties. Ook het aantal FONA meldingen steeg sterk in 2010 naar 30 meldingen. In totaal
zijn er 63 klachten ingediend in 2010. Dit betrof 61 klachten van particulieren en 2 klachten van
instellingen (GGZ en gastouderbureau), Dit aantal is behoorlijk meer dan in 2009 (34), maar dat is te
verklaren door de overname JGZ 0-4 jaar. Naar aanleiding van de klachten zijn diverse verbeteracties
ondemomen.
Een groot aantal processen is beschreven en intern geaudit. Daarnaast is van diverse klantgroepen
de klanttevredenheid getoetst. De bevraagde klantgroepen zijn:
Klantgroep
Interne klanten

Individuele klanten

Kinderopvanginstellingen,
peuterspeelzalen,
BSO
Kapiteins van
schepen
Ouders van
kinderen 0-4 jaar

Sector (onderdeel)
GBOInformatiecentrum

Pesultaat
Semiddeid cijfer is een 7,9. Bijna alle respondenten
zijn tevreden of zeer tevreden.
Buggesties voor verbetering zijn: meer direct digitate
:oegang tot informatie, introducties en
Dpfrisbijeenkomsten en betere afstemming aanbod op
Dehoeften medewerkers JGZ 0-4.
GBO- voorlichting
Dnderzoek is uitgevoerd d.m.v.
:
eigen taal en cultuur
ocusgroepbijeenkomsten. Belangrijke uitkomsten zijn
(groepsvoorlichtingen dat de deelnemers erg lovend zijn over de inhoud van
aan allochtone
de bijeenkomsten en de sfeer. De voorlichtingen
vrouwen over
jragen enerzijds bij aan kennis over gezondheid,
gezondheid in hun
naar hebben als neveneffect ook dat de deelnemers
eigen taal)
neer zelfvertrouwen hebben gekregen. Er valt nog
/vat te verbeteren op het punt van de locaties en de
gebruikte materiaten.

l&M- Inspectie en
Hygienezorg

fSlognietafgerond

l&M- Inspectie Ship
f^og niet afgerond
Sanitation Control
JGZ- 0-4 jaar
3emiddeld cijfer is een 8+. Slechts 4 % van de
(Specifiek onderzoek Dndervraagden heeft hinder ondervonden van de
naar de overname
Dvergang van de thuiszorgorganisatie naar de GGD.
van de 0-4 zorg door verbeterpunten zijn onder andere de telefonische
de GGD)
Dereikbaarheid, wachttijden en het rekening houden
net gemaakte afspraken rondom voorkeurdata van
let bezoek aan het consultatiebureau.
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Naast bovengenoemde klanttevredenheidsonderzoeken is een aantal onderzoeken die in 2009 is
opgestart, in 2010 afgemaakt. Hiervan zijn de resultaten als volgt:
Klantgroep
Scholen

Sector (onderdeel)
JGZ, GBO, MMK
(project frisse
scholen)

Ftesultaat
3emidde!d een 7,4. Over het algemeen zijn de
aasisscholen tevreden over de dienstverlening van de
3GD; dit geldt ook voor de afzonderlijke taken die de
3GD uitvoert voor de basisscholen in de regio.
v*erbeterpunten zijn onder andere: bekendheid van de
activiteiten van het JGZ-team en het schoolaanbod
/ergroten; nieuwsbrieven (verspreiding) en
Dommunicatie (o.a. website) verbeteren, meer
duidelijkheid geven bij advisering 'project frisse
scholen' over verantwoordelijkheden.

Ouders van
kinderen 5-6 en 1011 jaar (naar
aanleiding van
contactmoment)

JGZ4-19

Gemiddeld een 7,6.
Verbeterpunten liggen op het vlak van informatie
geven over inhoud van het contactmoment maar ook
andere ondersteuning die de GGD kan bieden,
samenwerking met andere hulpverleners en het op de
looqte zijn van de voorgeschledenis van het kind.

In het najaar 2010 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. 9 1 % van de medewerkers
is tevreden over de GGD als werkgever. Op dit moment wordt nog gewerkt aan het vervolg op de
resultaten van het onderzoek.
De acties op kwaliteitsgebied resulteerden in de certificatie van de Jeugdgezondheidszorg 4-19
jarigen en 0-4 jarigen in 2010 door een externe partij (Lloyds Ltd.). De at behaalde HKZ-certificaten
zijn allemaal behouden gebleven.

Communicatie
In 2010 is besloten de afdeling Communicatie samen te voegen met het Informatiecentrum van de
sector GBO. In de zomer van 2010 is een manager aangesteld om de samenvoeging gestafte te
geven en stappen te nemen om de nieuwe afdeling verder te ontwikkelen. Begin december is in het
managementteam de ontwikkellijn vastgesteld voor de nieuwe afdeling Communicatie en
Kennisservices die in januari 2011 van start gaat.

In 2010 heeft de afdeling verder gewerkt aan de positieve imago-opbouw van de GGD Hollands
Noorden. In September 2010 konden leden van het Algemeen Bestuur en ambtenaren
Volksgezondheid nader kennismaken met het werk en de collega's van de GGD. Ook zijn we gestart
met het maken van een gerichte communicatieaanpak voor scholen en voorschoolse voorzieningen.
In 2011 wordt deze doelgroepgerichte aanpak verder uitgewerkt en zullen ook plannen gemaakt
worden voor andere doelgroepen.
Uiteraard is er ook gewerkt aan de producten van de afdeling. Zo is het intranet verder gevuld,
verschenen er vier nieuwsbrieven en een jaarverslag en hebben we een nieuwe corporate brochure
uitgegeven.
Totale lasten programma Directie & Beleidsstaf (D&B)
Totale baten programma Directie & Beleidsstaf (D&B)
Mutaties in reserves
Nadelig saldo

1.886
1.3163;
567

(derumcatiet
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1.1.7

Programma Bedrijfsvoering

Facilitaire dienst
Om de facilitaire dienstverlening binnen de GGD te optimaliseren is een jaarplan 2010 gemaakt en
ook in uitvoering genomen. Dit heeft geleid tot een producten- en dienstencataiogus. De servicedesk
werkt met een nieuw softwareprogramma. Er is een aanzet gemaakt voor het beschrijven van nieuwe
werkprocessen. Er zijn in totaal 12 bouw en/of verbouwtrajecten opgeieverd. in het kader van
preventief gebouwenbeheer is er een schouw voor 46 gebouwen uitgevoerd. Afdeling Inkoop heeft
een strategisch beleidsplan gemaakt.

Personeel en Organisatie
Vanuit het meerjaren beieidspfan zijn in 2008 doelen opgesteid die in 2010 gerealiseerd moesten zijn.
Met de kennis van nu zijn niet alle doelen uit het meerjaren be! eidplan haalbaar gebieken. De
organisatie heeft vanaf de fusie in 2007 een enorme ontwikkeling doorgemaakt waarbij de grootste
verandering de verdubbeiing van de organisatie in 2010 is geweest.
De afdeling P&O is door de organisatie verdubbeiing in 2010 zelf ook uitgebreid met vier
medewerkers en heeft zich in dit jaar voornamelijk geconcentreerd op het inrichten van de basis
dienstverlening, basis faciliteiten, beleid en arbeidsvoorwaardelijke harmonisatie waar mogelijk en
nodig. Voor de invoering van het tweesporenbeleid (CAO's Stichting JGZ en GGD) zijn er
veef processen aangepast met betrekking tot de inrichting van het salarissysteem en
de administratieve uitvoering. De P&O portal is up to date en wordt actief gebruikt in de organisatie.
Bij het onderdeel salaris- en personeelsadministratie zijn er aanpassingen aangebracht in het
salarissysteem en de werkprocessen om alle medewerkers volgens de lopende CAO's uit te betalen.
Er heeft een constant verbeterproces in het declaratiegebruik en verwerking plaatsgevonden. In het
personeels- en salarissysteem zullen de nodige aanpassingen nog in 2011 doorgevoerd worden.
Er is in 2010 een medewerkerstevredenheidsondezoek (MTO) gehouden en de resuttaten zijn
vergeleken met het MTO in 2008- Er komt een nieuw of aangepast verbeterplan voor de komende
twee jaar. Ook is er een cultuuronderzoek gehouden om inzicht te geven in welke stappen er nodig
zijn voor de medewerkers om toe te werken naar de gewenste cultuur en om de kernwaarden van de
GGD Hollands Noorden uit te dragen.

ICT
In 2010 is de integratie JGZ 0-4 een belangrijk onderwerp geweest. De GGD heeft inmiddeis 50
vestigingen aangesloten op het netwerk. Tevens is het mogelijk om thuis te werken.
In het kader van het Digitaal Kinddossier werken we met laptops die in het werkgebied worden
ingezet.
De ICT afdeling bestaat naast de servicedesk, systeembeheer en technisch applicatiebeheer nu ook
uit de afdeling informatievoorziening. Deze afdeling werkt op de scheidslijn tussen de
gebruikersafdelingen en ICT.

Financier!
Waar in 2009 de voorbereiding van de integratie van de Jeugdgezondheidszorg bij de afdeling
Financier) centraai stond, heeft het inpassen van de 0-4 jarigenzorg in de administrate van de GGD
vooral het eerste haffjaar de aandacht gevraagd. De onderhandelingen rand de frictiekosten zijn eind
2010 bijna geheel afgerond met een reiatief gunstige uitkomst. Waar in eerste instantie een bedrag
van rond de € 2.000.000 aan frictiekosten voor de integratie geclaimd werd, zal het uiteindeiijke
resuftaat rond de € 500.000 uitkomen.

Hiernaast is het met vereende krachten van de afdeling gelukt om zowel de begroting als de
jaarstukken binnen de daarvoor gestelde zeer krappe planning gereed te krijgen. Vervolgens bleek het
niet mogelijk om een besluit te nemen voor de zomer omdat sommige gemeenten onvoldoende tijd
hadden om de begroting te behandelen. Uiteindelijk is de begroting in September alsnog vastgesteld.
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Voor identificatiedoeleinden.
B e h o r e n d bij contro!everklarin<

In 2010 is verder naast de dagelijkse gang van zaken, gewerkt aan de uitwerking van de adviezen van
de Adviescommissie Financien. Tijdens dit proces is de omvangrijke bezuinigingsoperatie gestart
zodat deze beide zaken in samenhang met elkaar zijn opgepakt. Begin 2011 zal het Algemeen
Bestuur besluiten nemen over de te reafiseren bezuinigingen.
Het systeem van managementinformatie is in 2010 verder ontwikkeid maar nog niet tot op het
gewenste niveau. In 2011 zal in samenwerking met ICT meer aandacht worden besteed aan het
automatisch genereren van sturingsinformatie om sneller en beter over de juiste gegevens te kunnen
beschikken.
Totale lasten programma Bedrijfsvoering (BV)
Totale baten programma Bedrijfsvoering (BV)
Mutaties in reserves
Saldo

7.606
7.56541-

1.1.8 Exploitatieoverzicht 2010
Baten en fasten GGD HN totaal:
GGD
(bedragenxC 1.0D0,-)

Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Resultaat na bestemming
-/- = nadelig

Realisatie
2009

Begroting
2010

Realisatie
2010

22.805
22.472

26.427
26.781

30.321
30.612

333-

354-

291

10-

354

44

343-

0

336

De hier opgenomen cijfers betreffen het hoogste aggregatieniveau (alleen de totalen van kosten en
baten). In de jaarrekening worden de lasten en baten per programma in groter detail weergegeven en
wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de vastgestelde
begroting. In de begroting is uitgegaan van een resultaat van € 0,- omdat daar de dotatie aan de
negatieve reserve van de GGD al in was opgenomen. Verslaggevingsvoorschriften maken het echter
noodzakelijk dat deze dotatie niet in de exploitatie al is doorgevoerd maar dat daartoe bij het
vaststellen van de jaarstukken besloten wordt.
Het positieve resultaat van € 336.000 is inclusief een eenmalige bate van € 62.000 als gevolg van de
afkoop van een leegstandsvergoeding door het voormalige Gewest Kop van Noord-Holland. Dit
bedrag dient afgezonderd te worden in een bestemmingsreserve met het doel de komende jaren de
exploitatie te ontfasten (zie ook het voorstel tot resultaatbestemming). Gecorrigeerd voor de
leegstandsvergoeding, bedraagt het uiteindelijke positieve resultaat € 274.000,-Waar de betaling van frictiekosten leidde tot een aanzienlijke negatieve bei'nvloeding van de
algemene reserve, zorgt het uiteindelijke positieve resultaat ervoor dat deze negatieve reserve voor
een groot dee! weer wordt ingelopen (zoals ook afgesproken bij de besluitvoming rond de integatie
van de 0-4 jarigenzorg). Aan de voormalige uitvoerders van de 0-4 jarigenzorg is na een uitgebreid
onderhandelingstraject € 467.000 aan frictiekosten beschikbaar gesteld (de oorspronkelijke claim
bedroeg bijna € 2.000.000). Zie voor een nadere toelichting de programmarekening en de toelichting
erop in hoofdstuk 3.
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1.2

Paragrafen

1.2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk van de programmaverantwoording wordt ingegaan op een aantal beheersmatige
aspecten van de organisatie. Met behulp van een aantal in het BBV voorgeschreven paragrafen wordt
ingegaan op belangrijke ontwikkelingen, achtergronden en risico's die aan de GGD Hollands Noorden
gerelateerd zijn. De onderwerpen die in de paragrafen aan de orde dienen te komen zijn deels in het
Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen en verder vrij te bepalen. In overeenstemming met
Artikel 26 BBV nemen we in dit jaarverslag dezelfde paragrafen op als in de programmabegroting.
Voor de GGD Hollands Noorden zijn de volgende paragrafen van toepassing.
•
Weerstandsvermogen (inclusief te onderscheiden risico's)
•
Financiering
•
Bedrijfsvoering
•
Onderhoud kapitaalgoederen
•
Verbonden partijen
•
Rechtmatigheid
1.2.2

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen van de GGD Hollands Noorden
om niet-structurele financiele risico's op te kunnen vangen. Door de aanwezigheid van een financiele
buffer is het mogeiijk om onvoorziene of voorziene tegenvallers op te kunnen vangen zonder in het
betreffende jaar geconfronteerd te worden met een negatief eigen vermogen en zonder een
aanvullend beroep op de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling te hoeven doen.
De GGD is een gemeenschappelijke regeling waarvoor de gemeenten uiteindelijk het
weerstandsvermogen vormen. Hiermee is de relevantie van deze paragraaf lets minder dan de
wetgever beoogt maar voor het inzicht van de deelnemende gemeenten is het wel degeiijk van belang
om te weten hoe de reservepositie eruit ziet en welke risico's te onderscheiden zijn die in de toekomst
van invloed kunnen zijn op de omvang van het weerstandsvermogen.
Reserves en voorzieninqen
Stand reserves en voorzieningen per 31-12-2010
Bedragen in €1.000,31-12-2009
Algemene reserves
Reserve
€
0
Saldo 2009 (-/- - nadelig)
€
343 -/Saldo 2010 (-/- = nadelig)
Totaai algemene reserves *1)
€
343 -/-

31-12-2010
€

343-/-

€
€

336
7 -/-

1) in de resultaatbestemming is opgenomen dat ten laste van het resuitaat voor een bedrag van € 62.000 een
bestemmingsreserve leegstand Schagen gevormd wordt. Het restant zal worden toegevoegd aan de algemene reserve, welke na
na vaststelling van de programmaverantwoording € 68.000 negatief bedragen.

Bestemmingsresorves
Reserve FPU
Huisvesting West-Fries land

€
€

10
236

€
€

7
204

Reserve Kenniscentrum

€

10

€

0

Totaai bestemmingsreserves

€

256

€

211

Voorzieningen
v"oorziening inzake spaarverlof

€

7

Totaai voorzieningen

€

TOTAAL RESERVES + VOORZIENINGEN

€

7

€
79V-

-jg

€

€

0

0
204

Voor identificatiedoeleinde
B e h o r e n d bij c o n t r o j e v e r k

Fusiekosten
Een aantal medewerkers voor wie als gevolg van de fusie in 2007 geen directe geschikte
functie gevonden kon worden, is destijds in het m obi I iteits bureau geplaatst. Tijdens het eerste
kwartaal van 2010 is voor de laatste twee van deze medewerkers alsnog een geschikte
functie in of buiten de organisatie gevonden. In 2010 bedroegen de kosten van het
mobiiiteitsbureau nog € 20.000 waarmee de laatste zaken rond de fusie zijn afgehecht. Het
risico van extra lasten in verband met de fusie is dus niet langer aanwezig.
Kostpriisberekeninq en aanvuilende dienstverleninq
In 2009 is de discussie gestart rond de wijze van kostentoerekening die de GGD hanteert.
Mede naar aanleiding hiervan is een financiele commissie ingesteld die zich over een aantal
financiele zaken rond de GGD heeft gebogen. Geadviseerd is om een alternatief uit te werken
voor de huidige wijze van kostentoerekening. Door de grotendeels integrate wijze van
toerekenen van overhead wordt een onevenredig groot deel van de kosten van de GGD aan
bepaalde aanvuilende diensten toegerekend waardoor deze duurder zijn dan logisch is. Indien
taken wegvallen, zorgt deze wijze van toerekening er bovendien voor dat andere aanvuilende
diensten duurder zouden moeten worden om kostendekkend te zijn. Deze effecten zijn
ongewenst en het advies tot het uitwerken van een alternatieve berekeningswijze is dan ook
overgenomen. Uitwerking hiervan heeft geresulteerd in het voorstel om voor aanvuilende
diensten aan derden een opslagpercentage voor overhead te hanteren van 50% op de directe
loonkosten. In de vergadering van het Afgemeen Bestuur op 28 februari 2011 is dit voorstel
vastgesteld. Een en ander zal leiden tot een groter positief resultaat op de aanvuilende
diensten dan met de tot heden gebruikte systematiek het geval zou zijn. Het Algemeen
Bestuur heeft in de genoemde vergadering eveneens besloten dat de saldi voor de
aanvuilende diensten afgezonderd dienen te worden in een reserve ter dekking van de risico's
die gepaard gaan met het uitvoeren van dergelijke taken. De extra middelen die hiervoor
noodzakelijk zijn dienen vervolgens betrokken te worden uit de reguliere exploitatie van de
GGD. Deze bezuiniging komt bovenop de eerder aangekondigde bezuinigingstaakstelling van
5-10% op de gemeentelijke bijdrage. Het is niet zeker of de exploitatie van de GGD in
voldoende mate de ruimte heeft om dit te realiseren.
Taken van de GGD
De financiele commissie heeft eveneens de aanbeveling gedaan om te onderzoeken hoe de
GGD er in de toekomst uit zou moeten zien met betrekking tot de wel of niet uit te voeren
taken. Ook hiervoor zullen alternatieven uitgewerkt dienen te worden die zullen leiden tot een
wijziging in de financiele situatie van de GGD. Immers, als veel taken bij de GGD neergelegd
worden, zal de overhead per onderdeel wellicht lager zijn dan wanneer de GGD alleen de
wettelijke taken uitvoert. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 28 februari 2011
ingestemd met een dergelijke analyse.
Bezuiniaingen
De GGD wordt met ingang van begrotingsjaar 2012 geconfronteerd met forse bezuinigingen.
Er is een bezuinigingstaakstelling geformuleerd die oploopt naar 10% van de gemeentelijke
bijdrage. Hiernaast zal de GGD 2,25% moeten bezuinigen om de wijziging in de
reserveringsmethodiek voor de aanvuilende diensten te bekostigen. Tevens is het nog maar
zeer de vraag of de gemeentelijke bijdrage die resteert na de bezuinigingen de komende jaren
wel voor reguliere autonome prijs en loon ontwikkeling gecorrigeerd zal worden. In totaal
kunnen de bezuinigingen op deze wijze oplopen tot 15-20% van de gemeentelijke bijdrage.
Een dergelijke omvang van bezuinigingen voor de komende 3 jaar zal tot onoverkomelijke
problemen leiden in de exploitatie van de GGD. Op advies van de directeur is door het AB dan
ook besloten hiernaar een extern onderzoek te laten uitvoeren.
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1.2.3

Financiering

De treasury*unctie ondersteunt de uitvoering van de programmes. De treasuryfunctie omvat de
financiering van beleid en het uitzetten van geidmiddelen die niet direct nodig zijn.
Voor de GGD Hollands Noorden is in november 2008 een treasurystatuut vastgesteld. Het statuut is
het kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie. De beiangrijkste punten zijn:
•
Gelden worden alleen uitgezet bij de BNG;
•
Onze organisatie maakt geen gebruik van derivaten
Ontwikkelinqen
Door de gunstige financieringspositie (met de aanwezigheid van de bestemmingsreserves en
vooruitontvangen projectgelden), is het ook in 2010 niet nodig geweest om vreemd geid aan te
trekken. Regelmatige analyse van de financieringspositie za! signaleren wanneer hier eventueel
sprake van zal zijn.
Risicobeheer: de Kasgeldlimieten de Rente-risiconorm
Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor
gemeenschappelijke regeiingen gemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten; de zogenoemde
kasgeldiimiet. Overschrijding hiervan zou kunnen leiden tot het aantrekken van een langlopende
geldiening.

De iimieten in 2009 (x € 1.000):
GGD:
begrote lasten op jaarbasis:
gem. ruimte t.o.v. limiet
"minimum is €300

€27.491

limiet:

€2.254
€ 2.569

Zoals te zien is, blljft de GGD ruim binnen de kasgeldiimiet. Om deze reden is niet overgegaan tot het
aantrekken van een langlopende geldiening. De wetgever heeft de rente-risiconorm gemaximaliseerd
op 20% van de vaste schuld. Dit betekent dat het totaal aan herfinancieringen en renteherzieningen
op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld. De GGD HN heeft geen enkele
langlopende schuld.

1.2.4

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering heeft de gehele GGD als reikwijdte, dus zowel de ambtelijke ais de bestuurlijke
organisatie. De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling verwachten dat de gemeentelijke
bijdragen en overige financieringsbronnen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden en
dat de organisatie betrouwbaar en transparant is. De Planning & Controlcyclus is bij de GGD ingericht
rekening houdend met het voor Gemeenschappelijke Regeiingen geldende Besluit Begroting en
Verantwoording en zoveel mogelijk aanslui'tend bij de cycli die door gemeenten worden gehanteerd.
Door middel van het doorvoeren van het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten' in de financiele verslaggeving van de GGD en documenten die wij produceren hopen wij
een positieve bijdrage te leveren aan de duidelijkheid en openheid van het beleid.
Bestuurlijke organisatie
Hoewel het dualisme niet volledig van toepassing is verklaard op gemeenschappelijke regeiingen (zo
mogen DB leden nog we! deel uitmaken van het AB, waar collegeleden geen deel uitmaken van de
gemeenteraad) dienen GR'en wel volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te begroten
en te rapporteren. Ook geldt voor gemeenschappelijke regeiingen het verplichte gebruik van de
verordeningen 212 en 213.
Per 1 aprif 2007 is de GGD Hollands Noorden ontstaan uit de voormalige GGD'en in NoordKennemerland, de Kop van Noord-Holland en West Friesland. De GGD heeft een eigen Afgemeen en
Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders
gezondheidszorg van de 24 (per 1 januari 2011) aan de GGD deelnemende gemeenten. Het Dagelijks
Bestuur wordt gevormd door 6 personen uit het algemeen bestuur, 2 uit iedere subregio.
De (openbare) vergaderingen van het Algemeen Bestuur vinden gemiddeid eens per kwartaal plaats,
het Dagelijks Bestuur vergadert maandelijks (niet openbaar). Hiernaast zijn er regelmatige bilaterale
overleggen tussen de voorzitter en de directeur en kunnen de leden van het Dagelijks Bestuur op
eigen initiatief de sectormanagers benaderen voor de betreffende portefeuille.
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Het Algemeen Bestuur stelt in haar vergaderingen de kaders vast waarbinnen het Dagelijks Bestuur
dient te opereren. Het Algemeen Bestuur is verder in ieder geval belast met:
het vaststellen van de meerjaren- en jaarlijkse beteidsplannen;
het vaststellen en wijzigen van de begroting, voor zover prog ram maoverschrijdend en/of van
invloed op het uiteindelijke resultaat;
het vaststellen van de rekening;
het opstellen van voorwaarden voor toetreding;
besluiten over toe- en uittreding van gemeenten;
het doen van voorstellen tot wijziging van de regeling en opheffing;
hetdeelnemen aan gemeenschappelijke regelingen en het (mede) oprichten van
privaatrechtelijkerechtspersonen;
Het Dagelijks Bestuur is in ieder geval belast met;
•
het voorbereiden van al hetgeen in de vergadering van het Algemeen Bestuur ter
beraadslaging en beslissing moet worden gebracht;
•
het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur;
•
het aangaan van geldleningen voor zover de financiele lasten door de begroting worden
gedekt;
•
het kopen, ruilen, vervreemden, bezwaren en in erfpacht aannemen en uitgeven van roerende
en onroerende zaken voor zover de financiele lasten zijn opgenomen in de begroting;
•
het beheer van de activa en passiva;
•
de zorg, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen, voor de controle op het geldelijk
beheer en de boekhouding;
•
het voorstaan van de belangen van het lichaam bij andere overheden, instellingen, diensten
en personen;
•
het voeren van rechtsgedingen, het instellen van beroep en het maken van bezwaar.
•
de aanstelling, de schorsing en het ontslag van het personeel, met uitzondering van de
directie.
Door middel van mandatering van de directeur worden veel van de bevoegdheden van het Dagelijks
Bestuur doorgeschoven, waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij het Dagelijks Bestuur ligt
Ambteliike oraanisatie
Door toe en afnames in het aantal taken dat de GGD voor de gemeenten en haar burgers uitvoert, zijn
er schommelingen in de ambtelijke organisatie te zien. In 2010 is de 0-4 jarigenzorg in onze regio van
de thuiszorginstellingen overgenomen. Hiermee is de formatie van de GGD aanzienlijk toegenomen
(met meer dan 100 fte). Als gevolg van deze integrate heeft de ambtelijke organisatie een
aanzienlijke wijziging ondergaan. Als gevolg van de integratie zijn werkwijzen van de primaire
dienstverlening aangepast, zijn medewerkers aan de staf van de GGD toegevoegd, zijn
ondersteunende afdelingen van de GGD verhuisd en is de gehele organisatie dusdanig veel groter
geworden dat allerlei ondersteunende onderdelen op een andere wijze dienen te werken. Het proces
om dit te bereiken is in 2010 ingezet maar is nog niet voltooid. Verbeterplannen zijn geformuleerd en
met man en macht word! gepoogd e.e.a. zo snel als mogelijk te realiseren.
De bezuinigingstaakstelling waar de GGD vervolgens mee geconfronteerd wordt, zorgt er niet voor dat
dit proces eenvoudiger wordt. Nog voordat de organisatie na de ingrijpende integratie-operatie heeft
kunnen wennen aan de nieuwe omvang, dienen ingrijpende maatregelen te worden doorgevoerd om
de bezuinigingen te realiseren. Dit zal in de komende tijd zwaar drukken op de ambtelijke organisatie.
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1.2.5

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalqoederen GGD
De kapitaalgoederen die bij de GGD Hollands Noorden aanwezig zijn, hadden per 31-12-2009 een
boekwaarde van € 2.459.000,-. In 2010 zijn naast de reguliere investeringen die voor de 'oude' GGD
Hollands Noorden gedaan zijn, forse bedragen gei'nvesteerd om de 0-4 jarigenzorg op een
verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. De investeringen in de 0-4 jarigenzorg hebben deels
betrekking op overgenomen zaken van de thuiszorginstellingen die de dienstverlening tot en met 2010
uitvoerden maar hiernaast is ook een aanzienlijk bedrag door de GGD gei'nvesteerd om de
diensterlening aan de 0-4 jarigen op een voldoende wijze te ondersteunen. Bovendien zijn
investeringen gedaan in het kader van de realisatie van CJG's in verschillende gemeenten. Voor deze
investeringen zijn veelal investeringsbijdragen ontvangen.
Per 31-12-2010 bedroeg de boekwaarde van de activa € 2.356.000. Deze boekwaarde is als volgt te
verdelen:
Huisvesting:
Meubilair:
Apparatuur:
Automatiseringshardware:
Automatiseringssoftware:

€ 499.000
€ 663.500
€ 103.500
€ 871.000
€ 219.000
€ 2.356.000

De investeringen die zijn gedaan ten behoeve van de 0-4 jarigenzorg hebben per 31-12-2010 een
boekwaarde van € 720.000.

1.2.6 Verbonden partijen
De GGD is primair verbonden aan de 26 deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling
GGD Hollands Noorden.
Vanaf 01-01-2010 is de Stichting jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden opgericht. Deze stichting
heeft tot doel het in dienst nemen en te werkstellen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht van
personeelsleden van zorgorganisaties die werkzaam zijn op het gebied van jeugdgezondheidszorg
van nul tot vier-jarigen in het samenwerkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling GGD
Hollands Noorden.
Gedurende het boekjaar 2010 hebben wij geen andere bestuurlijke of financiele belangen in andere
partijen gehad.

1.2.7 Rechtmatigheid
De accountantscontrole op de rechtmatigheid is gericht op de naleving van het normenkader waarmee
is voldaan aan de minimale vereisten op het gebied van de rechtmatigheid.
Hierbij geldt dat alleen artikelen van belang zijn voor zover deze directe financiele
beheersbehandeling betreffen of kunnen betreffen. Verder is de controle gericht op:
Programmabegroting 2010
Financiele verordening artikel 212
Controleverordening artikel 213
Periodiekerechtmatigheidonderzoeken

Voor identificatiedoefeinden.
B e h o r e n d bij c o n t r o l e v e r k l a r j
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DOELREALISATIE

Onderstaand vindt u de doelsteflingen van de verschiliende programma's zoals die in de
programmabegroting 2010 zijn opgenomen.
Realisatie doelen JGZ
Gesteld doel

Afgehandeld

Implementatie uniformering
werkwijze 4-19

afgehandeld

Schoolgezondheidsbeleid

conform plan

1. Drie verpleegkundigen getraind in Gez.Schoolmethode
2. Werving scholen heeft plaatsgevonden

Rijksvaccinatieprogramma
Certificering HKZ

afgehandeld
afgehandeld

In 2 e kwartaal afgehandeld
HKZ Certificaat 4-19:
Afronding werkprocessen 4-19
1. Kwaliteitshandboek 4-19 in Mavim
2. Systeem Interne audits
3. Directiebeoordeling uitgevoerd
4. Kalibratie van apparatuur
5. Kalibratieschema apparatuur
6. Screening afsluiting kasten, deuren, tassen mbt privacy
7. Reparatie/aanschaf kasten, deuren, etc
8. Uitvoering 2 KTO's
9. Vaststellen verbetermaatregelen KTO

afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
loopt
afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld

Digitaal Dossier

afgehandeld
foopt
afgehandeld
loopt
afgehandeld
loopt
klaar
klaar
klaar
loopt
deels klaar
klaar
klaar
klaar
klaar
loopt
loopt
gestart

Implementatie l-JGZ

doorlopend
doorlopend
klaar
klaar
klaar, continue
proces

Opmerkingen
Inclusief stand van zaken activiteitenplan
1. Voorstel voor evaluatie wordt uitgewerkt in 2011
2. Overleg met scholen en gemeenten over ondersteuning JGZ
bij aanpak ziekteverzuim VO/MBO is nog gaande. JGZ-visie
is beschreven.

Document-audit HKZ 0-4: Certificaat HKZ voor JGZ 0-19
1. Plan van aanpak harmonisatie processen 0-4
2. Implementatie klachtenregeling, signateringregeling,
fonamelding en GGD Beter (verbetercyclus)
3. Kalibratieschema apparatuur
4. Kalibratie apparatuur
5. Uitvoering KTO
6. Vaststellen verbetermaatregelen KTO
7. Voorbereiding irnplementatte-audit
volgens aangepaste planning in 2 e kwartaal: invoering
4-19 uitgesteld naar 1 -1 -2011
1. Stappenplan implementatie
2. Afronding harmonisatie definiering registraties
3. Uitvoering pilot 0-4 en 4-19
4. Voorbereiding conversies
5. Uitrolplannen 0-4
6. Uitrolpian4-19
7. Instetlen klankbordgroep medewerkers
8. Harmonisatie bureau- en onderzoekstijden
9. Instructies planningsprocss
10. Scholing superusers
11. Scholing functioneel applicatiebeheerders
12. Structurele werkgroep Registratie tbv in- en externe
rapportages JGZ
1. Inrichten werkplekken op bestaande en nieuwe
locaties
2. Verbetering telefonie en pc/laptops
3. Voorlopige opzet en inrichting bureau Ondersteuning
4. Overdracht aansturing PGA-medewerkers
5. Opzet taakverdeling stafmedewerkers en portfolio
aandachtsgebieden
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klaar
klaar
klaar
klaar
klaar
klaar
klaar

6. Vooriopige regeling bijscholing
7. Nieuwsbrlef JGZ operationeel
8. Berichten JGZ operationeel
9. Overlegstructuur management JGZ
10. Overlegstructuur Staf
11. Overlegstructuur Bureau Ondersteuning
12. Overlegstructuur management JGZ met
ondersteunende diensten
13. Harmonisatie folders over JGZ 0-19
14. Harmonisatie vakinhoudelijke informatie 0-4
15. Inventarisatiecoldchain JGZ0-19en PGAmbt
aansluiting op GGO systeem
16. Plan van aanpak implementatie 2011-2013
17. Nieuwe rayonindeling
18. Indeling rayonmanagers per CJG, per gemeente
19. Nota Privacybeleid JGZ 0-19
20. Subsidiejaarkalender JGZ
21. Format verantwoording JGZ opgesteld i.s.m. met
gemeenten; besluitvorming loopt
22. Concept Productenboek werkelijke financiering taken
ten opzichte van indeling in productenboek per
gemeente, per regio
23. Analyse van verschillen productenboek en huidige
situatie per gemeente, per regio
24. Plan van aanpak opheffen verschillen i.o
25. Plan van aanpak interne werkwijze opstellen jaarplan
2011 inclusief prestatie- en procesindicatoren
26. Plan van aanpak interne werkwijze opstellen
kwartaalrapportages en jaarverslag i.o.
27. Stappenplan projectadministratie i.o.
28. Evaluatie 24-uursbereikbaarheid JGZ 0-4

ktaar
klaar
klaar
loopt
afgehandeld
afgehandeld
klaar
afgehandeld
afgehandeld
loopt

klaar
loopt
loopt
loopt

Opvoedings- en opgroeiondersteuning/Triple P

loopt
afgehandeld
aanvufling staf
volqt
loopt/vertraagd

loopt

Centra voor Jeugd en Gezin

voorjaar2011
loopt
loopt
loopt

Zorgcoordinatie
Overige doelen jaarplan 2010

klaar
loopt
loopt
loopt
afgehandeld
loopt
scholing
afgehandeld
implementatie
vertraagd,
doorlopend in
2011
loopt
loopt

1. Goede centrale coordinate wordt gemist door gebrek aan
menskracht. Daardoor nog geen werkgroep en beleidsnota.
2. Uitvoering TripleP volgens plan: scholingen, extra
opvoedspreekuren, mediacampagne. etc.
3. Implementatieplan TripleP
4. Cursusbureau wordt opgezet
1.
2.
3.
4.

Ontwikkelen en uitvoering nieuwe taken procesregisseur
Ontwikkelen en uitvoering nieuwe taken balie/infofunctionaris
Bedrijfspfan Centrum voor Jeugd en Gezin Hoorn
Deelname aan 16 lokale trajecten

1.
2.
1.
2,
3.

Ontwikkeling zorgcodrdinatiestructuren ism met gemeenten
Ondersteuninq pilot 1 gezin 1 plan in Hoorn
Visienota prenatale vooriichting
Opzet intern cursusbureau
Scholing en implementatie Verwijsindex Risicojeugd

4. Integratietraject PGA
5. Implementatie Samen Starten
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Voor identificatiedoeleinden
Behorend bij controleyerkia

Realisatie doelen i&M
Gesteld doel
De sector I&M wil in 2010
behoren tot de 10
infectieziektebestrijdingsafdelingen van GGD'en die het
meest efficient werken, te
bepaien aan de hand van de
GGD benchmark 2010 en de
snelheid waarmee
infectieziekten aan de overheid
worden gemeld. Dat resultaat
moet behaald worden met een
ziekteverzuimpercentage dat
lager ligt dan 5 %.

Afqehandeld
Nee; de GGD zai
in 2010 niet
meedoen met de
benchmark (als
die niet
aanmerkelijk
verbeterd wordt)

Uitvoeren van een
Klanttevredenheidsonderzoek
bij elk product van I&M, waarbij
ingezet wordt op een
waardering van minimaal een 8.

Het KTO van
T&P heeft een
waardering
opgeleverd van
8,3.

Opmerkinqen
Dit is pas achteraf vast te stellen. Daarmee geen goede
procesindicator, wel een goede kwafiteitsindicator voor
verantwaording.

Voor 2011 wordt gestreefd naar optimalisatie.

De snelheid van
het melden van
ziekten is in 2010
is in overeenstemming met de
doeistelling
uitgekomen.
Het KTO wordt ipv eens per 2, eens per 3 jaar gedaan;
daarom behoudens KTO voor IH-WKO en IH-SSC verschoven
naar2011.

Het bimi-project
op scholen is
door scholen
gewaardeerd met
een 7,4.
Optimatiseren van
toegankelijkheid en
bereikbaarheid, Voor infectieen milieuzaken moeten de
burgers zonder probiemen bij de
GGD terecht komen. I&M moet
voldoende ruimte voor
spreekuren en teiefonisch
contact hebben zodat mensen
tijdig (bij de SOA <24 uur, bij
IZ8 en TBC zo snel afs medisch
noodzakelijk, bij de
reizigersadvisering < 10
werkdagen) gezien of te woord
gestaan kunnen worden.

Uitbreiden en verbeteren van
het netwerk en de contacten
met ketenpartners ter
verbetering van de surveillance
en om slagvaardiger te kunnen
handelen bij het constateren
van risico's. Een indicatie voor
het welslagen is het aantal
nieuwe convenanten dat wordt

Deels; het is een
proces dat
aandacht biijft
vragen. Er is
vooruitgang
geboekt. in het
najaar van 2010
isde
bereikbaarheid
'in brede zin'
onder de loop
genomen. In
2011 zaidato.a.
leiden tot een
betere directe
bereikbaarheid
van I M dtensten, kortere
wachttijden in het
callcentrum en
het stande pede
beschikbaar
krijgen van een
spoedtelefoonlijn
(indien gewenst)
Ditis
voortdurend
proces.

Eind 2009 is een nieuwe telefooncentrale gei'nstalleerd. De
mogelijkheden van de centrale boden uitkomst bij het
instalieren van call-centra binnen de GGD bij de H1N1
vaccinatiecampagne, De algemene bereikbaarheid onderling
is ook door de nieuwe centrale verbeterd. Op het gebied van
Tuberculosebestrijding is bereikbaarheidsregeling
aangescherpt. Doorafname van behoefte aan medisch
reisadvies zijn er nauwelijks wachttijden aan de teiefoon voor
het boeken van een afsoraak QD een spreekuur. Tweede
kwartaal: Het boeken van afspraken via internet (TravelDOrtal)
is in het tweede kwartaal flink uitgebreid.

Op het gebied van de Tuberculosebestrijding ts het contact
met de longartsen van de verschillend ziekenhuizen
verstevigd, wordt regulier overlegd. Voorde SSC worden
afspraken gemaakt met een huisartsenpraktijk in Den Holder,
nadat ook met de marine is gesproken. Met de GGD Flevoland
zijn de banden op gebied van Sense verstevigd. Provincial
wordt er door de GGD'en samengewerkt aan het GROP / OTO
-traiect. Tweede kwartaal: Er is een convenant aesloten met
een hutsarts en de gemeente Den Helder over de
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afgesloten en hetaantal
ketenpartners waarbij
structureel overleg wordt
opgestart.
Implementatie van een
professioneel
infectieziektenregistratie programma om zowel regionaal
en provinciaal, als landelijk de
kwaliteit van surveillance en
sturing op infectieziekteproble matiek te verbeteren

werkzaamheden van de havenarts (WPGverplichting). Met de
GHOR zijn afspraken gemaakt om jaarlrjks enige keren
structured te overleggen.
Ja

De Federatie is opgericht, een vereniging van GGD'en met als
doel HP Zone als infectie*registratiesysteem uniform te
houden voor Nederland. Ook kon in net vierde kwartaal het
contract met Infact nog niet getekend te worden.

Op het gebied van
irtfectieziektepreventie wil l&M
het aanbod van
vaccinatieprogramma's
uitbreiden naar instellingen en
bedrijven. Als de GGD haar
programma's concurrerend kan
aanbieden wordt er naast de
gezondheidswinst een
aanmerkelijke stijging van de
baten op dit vlak voorzien. Actie
voorzien voor 2e kwartaal.

Ja

Deze actie is uitgevoerd maar had een teleurstellend resultaat.
Geen van de benaderde bedrijven is ingegaan op het aanbod
van de GGD (vaak al voorzien via eigen arbodienst). Aanbod
van het griepvaccin aan de GGD-medewerkers heeft ongeveer
70 mensen doen besluiten zich aan te melden.

In 2010 willen we aan minimaal
98% van de neergelegde
inspectieverzoeken voldoen.

Ja

In het eerste kwartaal wordt gewoonlijk een dee! van de tijd
besteed aan overloop uit het jaar er voor (2009); daardoor
relatief wat lagere productie (voor 2010) in het eerste kwartaal,
zwaartepunt van inspectielast 2010 ligt gewoonlijk in tweede
jaarhefft. Het product ligt op schema, de druk op de tweede
jaarhelft laat zich al wel voelen. Derde kwartaal: het product
kent wat tegenslag, maar de vooruitzichten blijven goed.

Doen van onderzoek naar de
verbetering van dienstverlening
aan mensen die meer dan 25
km van de tbc-poli in Alkmaar
wonen.

Nee

De tuberculosebestn'jding is momenteel provinciaal onderwerp van studie: van mensen en middelen. Als nodig wordt er
op een andere hoofdlocatie een spreekuurfaciliteit geopend.

Tot stand brengen van het GGD
Rampenopvangplan met
belangrijke inbreng van l&M

In wording

Heeft in tweede kwartaal de nodige aandacht gekregen. Zie
opmerkingen eerder. In het derde en vierde kwartaal is weinig
tijd geweest om aan het GROP te werken als gevolg van het
vertrek van een van de arisen

Het uitvoeren van alle wettelijke
taken minimaal op
aanvaardbaar basaal niveau.
Op dit moment is by de
medische milieukunde, de Soa bestrijding en de Inspectie en
Hygienezorg de uitvoering van
wettelijke taken niet op het
vereiste niveau.

grotendeefs

De taken nemen toe waardoor de formatie onder druk komt te
staan (SOA, IH). Bij IH is de formatie ontoereikend als gevolg
van de voorgespiegelde grote vraag naar gastouderinspecties. Bij de MMK wordt gewerkt aan het structureel op
peil brengen van het waakvlamniveau; inmiddels is er wei
sprake van tijdelijke invufling. Tweede kwartaal: onqewijzigde
situatie. Donkere bezuinigingswolken aan de horizon
voorspellen niet veel goeds voor deze doelsteliing. In de
bezuinigingsvoorstellen is een beperking van de MMKformatie opgenomen.

Op basis van een in 2009
uitgevoerde evaluatie over de
l&M -taaksteiling en daaruit
volgende werklast tot stand
brengen van een plan van
aanpak (PVA) bij alle producten
van l&M waarin werklast en
toebedeelde formatie wordt

Gerealiseerd.
Eind2010isde
bezetting op 5 IM
onderdelen in lijn
met de begroting
van 2011. Alleen
bij l&H is er een
duidelijke

Deels verwezenlijkt middels notitie over de formatie ontwikkeling bij IM (in 2010 en 2011). Dient vervolg te krijgen
in het derde kwartaal. In het derde kwartaal is de werklast
vergeleken met de aanwezige formatie. De formatie komt
steeds beter in lijn met de formatieomvang zoals die
opgenomen is in de begroting van 2011 (cave:l&H)
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Voor jdentificatiedoeleind
Bchore.idbijcontroteverk

5

opgenomen

Realisatie doefen SMGZ
Gesteld doei
Permanent gedetacheerde
PGA-medewerkers: uitvoerende
werkzaamheden; aansluiting op
de reguliere uitvoerinpspraktijk.

formatieoverschrijding, maar
die hangt samen
meteen forse
extra inspectieworkload.

Behaald?
Ja

SMA WMO
Minimaa! kostendekkende leverinc Nee
van dtt product.
Afronden bovenformatief traject
Nee
Medische Zorg RIJ Doggershoek
Voortzetting werkzaamheden
Ja
binnen de Doqqershoek
Traject bovenformativiteit starten Ja

Forensische Geneeskundige Eenheid (FGE)
Continueren van werkzaamheden Ja
voor Pi's en politie obv langdurige
contracten
Ja
Investeren in scholing teneinde
huisartsenniveau
te benaderen
Ja
Kwaliteit van zorg op
ceilencomplexen bewaken
en bijscholing bieden voor
arrestantenve rzorgers
Behouden HKZ certificaat
Atle artsen in opleiding of registra Ja
als forensisch arts
Participeren in landelijke
Ja
coordinatoren overleggen
Actief naar interesse vragen bij
Ja
sollicitatieprocedures rondom
nieuwe artsenfuncties
binnen de GGD
Ja
Benoemen van NODO-arts en
mogelijkheid tot
het voigens van de opleiding NOC
Afhandeling prikaccidenten volgef Nee
contract
politie NHN en in samenwerking
metde sector IM
Aanscherpen van de contacten m Nee
de OGGZ
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Streven naar een regionale
Nee
beleidslijn met sub-regionaal
maatwerk via een eenduidige

Opmerkingen
De aansturing vindt plaats vanuit GBO en JGZ. De algemene
coordinate ligt niet meer bij de sectormanager SMGZ en PGA
is als project ondergebracht bij de afdefing Financier).

Product is niet kostendekkend.
Loopt,

De RIJ Doggershoek slutt per 1 maart 2011.
4 verpieegkundigen zijn
werkzaam bij JGZ. 1 verpieegkundige is gedetacheerd bij Pi
Noord-Holland Noord en 1 arts is bovenformatief.

Contracten getekend voor drie jaar.

Gedurende gehele jaar; diverse bijscholing voor FGE-artsen.

Er zijn samen met hoofd arrestantenzorgrichtlijnenopgesteid
i.v.m. zorg op politiebureaus.

Loopt.
M.u.v. 1 externe arts.

Met P&O zijn er afspraken gemaakt dat bij aanname van nieuwe
artsen het tevens willen uitvoeren van for. taken een duidelijke
voorkeur heeft.
B. Kruyver, opieiding volgt.

Weinig besmettingsincidenten gemeid.

Incidenteel contacten met OGGZ i.v.m. casui'stiek.

Notitie geschreven door
portefeuillehouder Kwetsbare burgers: implementalie vindt plaat

in 2011.
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samenwerkingsstructuur dmv
insteilen van commissies
Behouden van de deelcertificerinc;
HKZvoorde
KopNH
Implementatie CVS
Honorering centrumgemeente Ko
NH voor formatie-uitb reiding
Reguliere en structured
werkoverlegqen
Intervisie ter versterking van
persoonlijke
effectiviteit en vakgebonden
vaardigheden
Afstemming met CJG en
Veiligheidshuis
Werken binnen eenzelfde beleids
en werkkader door de diverse
teams; uniforme werkwijze
per 1-1-2011

Loopt.

Nee
Nee

01-02-2011.
Uitbreiding Fte's in KvNH doorgemeente Den Helder afgewezer

Ja

In iedere regio vindt maandelijks werkoverleg plaats.

Ja

Start September 2010 in KvNH
enNK.

Ja

Discussie gestart in de interne stuurgroep OGGZ.

Ja

Start casu'istiekoverleg drie regio's.

Realisatie doelen GBO
Gesteld doe!
Behaald?
Uitbrengen regionafe adviesnota Op schema, start
LGB, gedragen door 26
17 juni
gemeenten, mei2011 gereed.
2e kwart: het
Subdoelen:
ambtelijk overleg
LAfspraken met gemeenten
17 juni is
over aard van inzet GBO/GGD
afgezegd agv
incyclus, 17 juni 2010;
een te gering
2. start werkgroepen intern,
aantal
September 2010;
aanmeldingen (5)
3. Adviezen interne
werkgroepen gereed februari
2011 en besproken met
3e kwart: vanuit
gemeenten/ambtenaren maart
VWS (en VNG) is
2011.
de deadline van
de preventienota
ende
gemeentelijke
nota's uitgesteld
naar (uiteriijk)
2013.
In 2011 is GBO vanuit de GGD
In 1 e kwart dit
de natuurlijke adviseur en
proces gestart
partner voor gemeenten
geworden voor gemeentefijk
2 6 kwart: het
gezondheidsbeleid, gerealiseerd voorstel
3ekwartaal2011.
Relatiebeheer
Subdoelen:
GGD HN is in
juni goedgekeurd
1. Stapsgewijze invoering
in het MT. Op
accountmanagemenl/relatiebeh
grond van de
eer GGD, gereed december
management 22010;
daagse juli, zal
2. Halfjaarlijks relatiebezoek 26
nog bijsteliing
gemeenten door
piaatsvinden.
beleidsmedewerker LGB, 1 e
ronde voorjaar2010, 2a ronde
einde najaar.
| 3e kwart: de

Opmerkingen
Sub 1. Het Regionaal Ambtelijk Overleg PG moet nog
piaatsvinden, interne voorbereidingen hiervoor gestart.
2e kwart: de interne werkgroepen zijn toch nu gestart,
voor op schema. De ambtenaren is dit gemeld en in
november volgt alsnog het geplande overleg, dat dan hoe
dan ook zal doorgaan. In november komt VWS vertraagd
met de Preventienota, zodat we in principe op schema
blijven.

3e kwart: de interne werkgroepen gaan ondanks ruimere
termijn voort met de voorbereidingen voor het GGDadvies aan de gemeenten (incl. gemeentelijke
gezondheidsprofielen). In het 4e kwartaal zal wederom
regionaal ambtelijk overleg piaatsvinden, waar afspraken
over het proces, verwachtingen gemeenten en de
planning moeten worden gemaakt.

Zie opmerking hierboven.
Sub 2. gestart, eerste relatiebeheerronde LGB loopt.
2e kwart: de ambtelijke relatiebeheerronde wordtin
oktoberafgerond.
3e kwart: Een incompanytraining door de NSPOH van
beleidsmedewerkers en GB'ers heeft waardevolle input
gegeven voor aanpassing/fijnslijpen van het voorstel
relatiebeheer. Voordat het een 2e keer naar het MT gaat
voor herbevestlging, wordt het voorstel in hoofdlijnen aan
de ambtenaren voorgelegd.
De installing van een gezamenlijke werkgroep LGB van
ambtenaren en GGD moet piaatsvinden in het 48 kwartaal
ivm uitstel VWS en het niet doorgaan van het regionaal
ambtelijk overleg in juni.
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3. Insteliing gezamenlijke
werkgroep ambtenaren en GBO
voor LGB-beleidsadvisering, juni
2010.

bijstelling van het
voorstel
relatiebeheer
gemeenten is in
principe gereed.
Het periodieke
relatiebeheerbez
oek aan
gemeenten ligt
op schema en
wordt oktober
afgerond.

Versterking preventiestructuur
NHN, gereed december 2013.
1. Regionale (zoveel mogelijk)
same nwe rkingsconvenanten/
-overeenkomsten met relevante

Proces gestart.

partijen (Sportservice HN,
ZoNH, dietisten, GGZ, Brijder,
etc);
2. Subregionale/Lokale
samenwerkingsconvenanten/ overeenkomsten/afspraken bij
projecten;
3. Samenwerking
Veiligheidsregio NHN m.b.t.
cijfers/Kennislokaal

In beeld brengen van de
gezondheidstoestand van de
inwoners op regionaal,
subregionaal en gemeentelijk
niveau.

Samenwerkingsovereenkomst Sportservice gereed, 1 e
evaluatie juli.
Samenwerkingsovereenkomst partijen Westfrisse Jeugd
in voorbereiding.

2 e kwart: zelfde overeenkomsten zijn in voorbereiding
voorovergewichtbestrijding (regionaal en specifiek
Heerhugowaard), depressiepreventie.
3 e kwart: samenwerkingsovereenkomst met Zonh in
voorbereiding.
4 e kwart:
Ad 3. Afspraken worden in 2011 geformaliseerd.
Continu.

4 e kwart:
Gemeentelijkegezondheidsprofieien.

Doorontwikkeling van regionale
beleidskaders OGGZ ism SMGZ
en JGZ in samenhang met CJGontwikkeling; start September
2010, gereed december 2012.
Subdoelen:
Realiseren
samenwerkingsovereenkomsten
met (centrum)gemeenten en
OGGZ-partners (DNO, SDTO,
Brijder, GGZ, Veiligheidshuizen,
etc)
Advisering & ondersteuning
(sub)regionale stuurqroep

4 6 kwart:
Interne werkgroep OGGZ.
OGGZ-monitor.
Verder ad hoc.

Vanuit Gezondheidsbevordering
gemeenten ondersteunen te
komen tot structurele
beleidsinbedding van de
speerpunten Alcoholmatiging,
Overgewichtvermindering en
Depressiepreventie op grond
van de nieuwe

Feitelijk onderdeel van programmadoel 1.
4 e kwart:
Nieuwe speerpunten VWS zijn nog niet bekend.
Speerpunten uit huidige cyclus worden uitgewerkt.

Rij'kspreventienota in de nieuwe
LGB-cyclus, tm 2014.
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3 JAARREKENiNG
3.1.1 Balans GGD HN per 31 december 2010
(bedragenx€ 1.000,-)

31-12-2010

31-12-2009

ACTIVA
Vaste activa

Materiele vaste activa

2.356
2.356

Investeringen met een economisch nut

Totaal vaste activa

2.459
2.459

2.356

2.459

36
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Vlottende activa
Voorraden
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter
dan eenjaar
Vorderingen op openbare lichamen
Overige Vorderingen

Liquide middelen

1.800
1.560
240

1.558
1.261
297

1.403

869

615

958

Totaal vlottende activa

3.854

3.417

Totaal-generaal

6.210

5.876

Overlopende activa
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Balans GGD HN per 31 december 2010
(bedragenx€ 1.000,-)
31-12-2010

31-12-2009

PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Resultaat na bestemming

204
343211
336

86256
343-

Voorzieningen
Voorziening voor verplichtingen en risico's
Totaal vaste passiva

80-

204

VIottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische
looptijd korter dan een jaar
Overige schulden

1.367

1.707
1.707

1.367

Overlopende passiva

4.299

4.589

Totaal vlottende passiva

6.006

5.956

Totaal-generaal

6.210

5.876

sedoelei
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Toelichting op de balans GGD Hollands Noorden per 31 december 2010
(fc-Bdragenxfi 1.000.-)

Materieie vaste activa
De materieie vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
31-12-2010

31-12-2009

Overige vaste activa
Boekwaarde activa

2.356

2.459

Totaal

2.356

2.459

Deze boekwaarde kan als volgtworden gespecificeerd:
31-12-2010
Huisvesting
Meubilair/infichting
Medische apparatuur
Automatisering hardware
Automatisering software
Totaal

31-12-2009

499
664
103
871
219

790
455
106
786
322

2.358

2.459

Het verioop van de overige vaste activa was in net verslagjaar als volgfc
Boekwaarde
31-12-2009
Huisvesting
Meubilair/inrichting
Medische apparatuur
Automatisering hardware
Automatisering software
Totaal

InvBoteringen

790
455
106
786
322

402
492
26
351
63

2.459

1.334

Deslnvesteringon

Voorraden

AfechrlJvingen

BIjdragen
van dartien
617
176

70

76
107
29
241
96

70

549

818

499
664
103
871
219

25

31-12-2010

Vaccins

Boekwaarde
31-12-2010

2.356

31-12-2009

36
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UltzetUngen met een rentetyplsche looptijd korter dan e6n jaar
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar kunnen ais volgt worden gespecificeerd:

31-12-2010
Vorderinqen op openbare lichamen

1.560

31-12-2009
1.261

Deze vorderingen hebben betrekking op de gemeenten, Provincie NH en diverse gemeenschappelijke regelingen.
31-12-2010
Overige vorderinqen

240

35

31-12-2009
297~

Overlopende activa
De overlopende activa kunnen als volgt warden gespecificeerd:
31-12-2010

214

29

Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangert bedragen
- waarborgsommen
- nog te ontv vergoedingen huisvesting (onderhuur)
- overige zaken
- nog te ontvangen projectgelden {zie hieronder)

11
162
390
23

Totaal

Verioop nog te ontvangen projectgelden
Gezond gewidit Heiloo
Alcoholmaiiging Langedijk
Psychische gezondheid KvNH
Jeugd & Alcohol KvNH
Dat drinkt niet West Frissland
Westfrisse jeugd
Hefder in de kop
Voorfichting&PR2010
Centrum jeugd & gezin
Veldregisseur en CVS

31-12-2009

620
124

586

744

615

958

oaldo 31-12-09

ba(sn-10

7
2
4
29
21
28
12
1
20

7

124

11
62
9
54
12
1
43
45
244

koBlen-10

saldoSI-12-10

27
33
1236

10

23
58

143

13
23

LIqulde mlddelen

Banken
Kassen
Kruisposten

31-12-2010

1.395
4
4

31-12-2009
863
2
4

Totaal

1.403

869~
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Yoor identific
;nd bij

Elgen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar a!s volgt;
Saldo
31-12-2009

ToevoegEng

Onttrekking
resultaat

Bestsmming

Saldo
31-12-2010

2009

Algemene reserve

-

_______^^_

343-

343-

Het nadefig resultaat over 2009 van € 342.505 is conform het besiuit van het Algemeen Bestuur d.d. 28 juni
2010 onttrokken aan de algemene reserve. Na deze onttrekking bedroeg deze reserve € 342.505 negatief.
Saldo
31-12-2009

Toav oeglng

Onttrekking

Reserve FPU
Reserve inrichting huisvesting WF
Reserve Kenniscentrum

10
236
10

3
32
10

Bestemmingreserves

256

45

Terugbetallng
gomeenfan

Saldo
31-12-2010

7
204
0

-

211

Nog te bestemmen resultaat 2010,:
Het nog te bestemmen resultaat over 2010 bedraagt € 335.647 posltief. Voorgesteld wordt om een
bestemmingsreserve te vormen van € 61.640 ter spreading van de ontvangen afkoop ineens van de
leegstandsvergoeding vanuft het voormalige Gewest Kop van Noord-Holland en om het restant van € 274.007
aan de algemene reserve toe te voegen.

Reserves
Algemene reserve
Na verwerking van het resultaat over 2009 was de stand van de algemene reserve € 342.505 negatief.
Na instemrning met de voorgestelde resultaatbestemming bedraagt de algemene reserve € 68.498
negatief.
Reserve FPU
In 2004 is door de GGO Kop van Noord-Holland van de GHOR € 26.500 ontvangen tbv de FPU lasten
van een voormalig medewerker van de GHOR. Uit deze reserve wordt jaarlijks € 3.320,- onttrokken en tgv de
exploitatle geboekt.
Reserve huisvesting West-Frlesland
Deze bestemmingsreserve is nog voor de fusie bij de GGD Westfriesland gevormd ter dekking van de
kosten van de nieuwe huisvesting voor zaken als inrichting, verhuizing en dergelrjke.
In de komende jaren zal deze reserve evenredig met de nog te plegen afschrijvingen vrijvallen.
Reserve Kenniscentrum
Deze reserve is gevormd leneinde het Kenniscentrum te kunnen realiseren Jaarlijks wordt hieruit de
afschrijving van de software bekostigd. Na de onttrekking in 2010 is deze reserve uitgeput.
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Voorzieningen
Saido
31-12-2009

Voorzieningen voor verplichtinqen en risico's

Toavoeglng

Aanwendlng

Saido
31-12-2010

- Voorziening inzake gespaard verlof
7

Deze voorziening heeft betrekking op het opgebouwde spaarverlof van een medewerker die voorafgaand
aan de FPU dii verlof opneemt. De medewerker is inmiddels niet meer werkzaam en is per 1 februari 2010
uit dienst De voorziening vait vrij naar evenredigheid met de loonkosten van de medewerker en is 2010
uitgeput.
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd Korter dan 4en jaar
31-12-2010
Overige schulden:
- crediteuren
- Rekening-courant Stichting JGZ
Totaal

31-12-2009

842
865

1367

1.707

1.367

•

Overiopende passlva
De overiopende passiva kunnen ais volgt worden gespecificeerd:
31-12-2010

Vooruitontvangen bedragen
-Vooruitontvangen investeringsbijdragen
- Diverse vooruitontvangen bedragen

31-12-2009

74
26S

74
Nog te betalen bedragen:
-te betalen labkosten SOA
-salarissen, loonhefflng e.d.
- nog te betalen huur/servicekosten
- afwikkeling afgesloten projecten/maatwerk
- overige overiopende passiva
- lopende projecten (zie hieronder)

1.007
754
208
185
221
1.850

Totaal

38

266

772
555

573
454
1.969
4.225

4.323

"4.239

"£589~

Verloop projecten
Sporthero/Bosimpuls
Zorgwljzer Hollands Noorden
Bos Castricum 2006-2010
Atcohol verkeerscursus HHW
Alcoholmatiging Alkmaar
Alcoholmatiging Bergen
Alcohofmatlging Castricum
Alcoholmatiging Graft-de Rijp
Alcoholmatiging Heerhugowaard
Alcoholmatiging Heiloo
Alcoholmatiglng Schermer
Alcoholmatiging Provincie/NK
Alcoholmatiging Noord-Kennemerland
Stichting basement
Eenzaamheidspreventie
Psychischs gezondheid KvNH
Jeugd & Aicoho! KvNH
Bos Hoom
Dat drinkt niet WF
Hayat 2009
Gezonde school kantine Copernicus
Gezonde schoolkantine Titaan
Ouderen Alkmaar
Hefder in de kop
Gezonde kantine Doggershoek
Gezonde kantine RSG Enkhuizen
Pfov N-H via Heerhugowaard
Veilkj vrijen Den Helder
Sexuele gezondheid allochtonen
Hayatprojsct 2010
OGGZ Heertiugowaard
Extra kosten CJG's Alkmaar
Extra kosten CJG's Hoom
Extra kosten CJG's Schagen en Zijpe
Opvoedsteunpunl KvNH
Dfgitaal Dossier JGZ
Impufs opvoedingsondersteuning NK
Impuls opvoedingsondersteuning WF
Impuls opvoedingsondersteuning KvNH
HPV campagne 2009
Vaccinatie campagne Mextcaanse griep
Mediacampagne Triple P
Voorzorg Alkmaar
JGZ Maatwerk WF
JGZ Maatwerk NK
Eigen Kracht Den Helder
Voorlichting en PR 2009
Eergeretateerd geweld
RAAK Den Helder
Zwerfjongeren

totaal

•atdo 31-1249
81
1
1
11
14
8
3
2
5
9
2
21
10
28
0

baton-ID
784

KoiIen-10
3
5
1
7

nsarMpl

04
14
9
3
2
27
24
2
21

1-

17
16

51

-

10
7

-

6
14
7

15

2
3
2
20

21
0
6
14
1
9

21
92
3
2

-

203

-

wldo Sl-12-10

3
1-

1
2
38

2-

-

19
28
56

35
42

500
342
18
31.061
268
154
423
1419
30
89
86
238
170

3
627
166
3
24
49
236
173

141
22
73
58
40
1.969

68
3.519

39

0
32
4
6
4
24
22
5
9

6
15
22
52
11
520
337
9

717
250
127
326
35
255
133
42
83
203
200
22
73
126
28
3.639

971
184
30
121

70
47
3
35
111

1-

12
1.850

Niet ult de balans bliikende verplichtlngen
Het huurcontract van het pand in Alkmaar loopt tot 1 juli 2014 en vervotgens word! deze overeenkomst telkens
voor een periods van een jaar voortgezet. De huurverplichtingen voar 2011 bedragen € 102,412.
Het huurcontract van het pand in Hoorn loopt tot 1 december2018. De huun/erplichtingen voor 2011 bedragen €
237.031.
Het huurcontract van het hoofdkantoor in Schagen ioopt tot 1 aprif 2015. De huun/erplichtingen voor 2011
bedragen € 281.695 (uitgaande van een huurstijging van 1,9%}. Om de medewerkers te kunnen huisvesten die
over zijn gekomen van de thuiszorgorganisaties in het kader van de integratie van de JGZ is aanvullende
huisvesting in Schagen gehuurd (vooralsnog tot eind 2014 met huurverplichtingen voor 2011 van €41.547}.
Ten behoeve van de verhuurder van het pand aan de Grotewallerweg in Schagen is een bankgarantie van
€ 27.500 afgegeven. Deze is geidig tot 6 maanden na afloop van het huurcontract
Ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jr en de CJG's worden diverse panden gehuurd. De huurverplichtingen voor 2011 bedragen totaal 1.147,000 hiervoor. De op deze panden betrekking hebbende
huurcontracten hebben verschillende einddata welke eindigen in 2012 tot 2020.
Voor een aantal huurovereenkomsten zijn bankgaranties afgegeven. Hierbij gaat het om focaties in Hoom,
Nieuwe Niedorp, Wieringerwerf en Enkhuizen voor in tolaal € 15.084,-
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3.2.1 Programmarekening GGD HN + toelichting
Programma's GGD
Binnen de programmabegroting en -verantwoording van de GGD Hollands Noorden
onderscheiden we zeven programma's;
1. Jeugdgezondheidszorg (JGZ)4-19
2. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4
3. Infectieziekten en Milieu (l&M);
4. Sociaal Medische Gezondheidszorg (SMGZ);
5. Gezondheidsbevordering, Beleid en Onderzoek (GBO);
6. Directie & Beleid (D&B);
7. Bedrijfsvoering (BV);
Onderstaand zijn de baten en de lasten opgenomen van de GGD Hollands Noorden, zowel
in totaal als naar programma verdeeld, met een beknopte toelichting erop. Vervolgens geven
we meer gespecificeerd inzicht in de baten en lasten per programma en volgt een toelichting
op de voornaamste verschillen tussen de realisatie en de begroting over 2010. De
programma rekening is inclusief en exclusief de eliminatie van interne verrekenposten
opgenomen. Op deze wijze wordt voldaan aan het door het algemeen bestuur gewenste
inzicht.
Baten en fasten GGD totaal
Realisatie
(bedragenx€ 1.000,-)

Realisatie
2009

Begroting

Realisatie

2010

2010

(incl JGZ 0-4)

Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming
Mutatie reserves
Resultaat na bestemming

27.859
27.527

34.984
35.337

38.319
38.611

333-

353

291

10-

353-

44

343-

-

336

Dit overzicht sluit niet aan met het overzicht op pagina 18. Op pagina 18 zijn de interne
verrekeningen geefimineerd. Deze interne verrekeningen bedragen in 2010 € 7.997.000.
Voor de volledigheid zijn op pagina 43 en 44 overzichten opgenomen waarbij de interne
verrekeningen zijn geefimineerd.
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De uitsplitsing naar de verschillende programmes kan ais volgt weergegeven worden:
Baten en fasten GGD HN per programma:
Realisatie

Begroting

Realisatie

2009

2010

2010

Lasten:
(bsdragen x € 1.000,-)

Progr. 1 : Jeugdgezondheidszorg (JGZJ4-19
Progr. 2 : Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4
Progr. 3 : Infectieziekten & Milieu (l&M)
Progr. 4 : Sociaal Medische Gezondheidszorg
(SMGZ)
Progr. 5 : Gezondheidsbevordering, Beleid en
Onderzoek (GBO)
Progr. 6 : Directie & Beteid (D&B)
Progr. 7 : Bedrijfsvoering (BV)
Totale lasten

11.701
4.545

7.814
9.198
4.311

8.390
9.911
4.812

2.846

2.517

3.088

2.785
1.687
4.297

3.063
1.523
6.558

2.625
1.886
7.606

27.861

34.984

38.318

Realisatie

Begroting

Realisatie

Baten
(bedragenx€ 1.000,-)

Progr. 1 : Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-19
Progr. 2 : Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4
Progr. 3 : Infectieziekten & Milieu (l&M)
Progr. 4 : Sociaal Medische Gezondheidszorg
(SMGZ)
Progr. 5 : Gezondheidsbevordering, Beleid en
Onderzoek (GBO)
Progr. 6 ; Directie & Beleid (D&B)
Progr. 7 : Bedrijfsvoering (BV)
totale baten
Resultaat voor bestemming
Toevoeging reserves
Onttrekkingen reserves
Mutatie reserves
Resultaat (-/- = nadelig)

2009
11.492
4.586

2010
7.814
9.587
4.311

2010
9.110
9.730
4.981

2.871

2.517

3.114

3.005
1.326
4.248

3.063
1.520
6.526

2.795
1.316
7.565

27.528

35.337

38.610

333-

353

291

6252

44

10-

38935
353-

343-

0-

336
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Bovenstaande overzichten zijn opgesteld zoals tot heden gebruikelijk was. Hierbij zijn de
onderlinge doorberekeningen vanuit Bedrijfsvoering en Directie & Beleidsstaf (de
ondersteunende programma's) echter niet geelimtneerd.
In verband met verslaggevingsvoorschriften worden de interne verrekeningen in onderstaand
overzicht gecorrigeerd (=geelimineerd). Dit houdt in dat de doorberekende bedragen vanuit
de ondersteunende programma's Bedrijfsvoering en Directie & Beleidsstaf niet langer als
baten bij deze onderdelen worden gepresenteerd maar dat in plaats daarvan de baten en
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lasten direct bij de programma's worden opgenomen aan welke wordt doorberekend. Deze
werkwijze is naar de toekomst toe gewenst in plaats van het voorgaande overzicht. Echter,
omdat de huidige documenten nog op de tot heden gebruikelijke wijze zijn opgesteld, is ook
dat inzicht nog steeds in deze verantwoording opgenomen. De analyse die plaatsvindt op de
verschillen tussen de begroting en de reaiisatie vindt in deze verantwoording plaats ten
opzichte van de vastgestelde begroting (en dus de tot heden gehanteerde werkwijze).

Reaiisatie
(bedraganxe 1.000,-)

Lasten
Baten

Begroting
2010

Reaiisatie
2010

na eiimlnatie
27.491
27.844

na eiimlnatie
30.321
30.612

Resultaat voor bestemming

353

291

Mutatie reserves

353-

44

0

336

Resultaat na bestemming

De uitsplitsing naar de verschillende programma's kan op basis van de herziene
berekeningswijze als volgt weergegeven worden:

Begroting 2010

Reaiisatie 2010

na eliminatie

na eliminatie

Lasten:
(bedragenxfi 1.000,-)

Progr. 1 : Jeugdgezondheidszorg (JG2) 4-19
Progr. 2 : Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4
Progr. 3 : Infectieziekten & Milieu (l&M)
Progr. 4 : Sociaal Medische Gezondheidszorg
(SMGZ)
Progr. 5 : Gezondheidsbevordering, Beleid en
Onderzoek (GBO)

8.061
9.321
4.415

8.718
10.168
4.979

2.532

3.128

3.161

2.761
567

27.491

30.321

Progr. 6 : Directie & Beleid (D&B)
Progr. 7 : Bedrijfsvoering (BV)
totaal lasten

43

Begroting2010

Baten
(badragenx€ 1.000,-)

Progr. 1 : Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-19
Progr. 2 : Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4
Progr. 3 : Infectieziekten & Milieu (!&M)
Progr. 4 : Sociaal Medische Gezondheidszorg
(SMGZ)
Progr. 5 : Gezondheidsbevordering, Beieid en
Onderzoek (GBO)

na eliminatie
8.051
9.697
4.409

Realisatie2010
na eliminatie
9.425
9.971
5.140

2.530

3.152

3.158

2.925

27.844

30.612

Resuftaat voor bestemming

353

291

Toevoeging reserves
Onttrekkingen reserves
Mutatie reserves

38935

Progr. 6 : Directie & Beieid (D&B)
Progr. 7 : Bedrijfsvoering (BV)
totale baten

353-

Resultaat (-/- = nadelig)

44
44
336

* Als gevolg van de onttrekking uit de reserves ten gunste van het programma
bedrijfsvoering zijn verschillen te constateren in het saldo begroting minus realisatie van voor
en na eliminatie.
Over de gehele linie (zes van de zeven programma's) zien we aanzienlijke verschillen met
de opgestelde begroting. Dit toont eens temeer aan in welke veranderende omstandigheden
de GGD Hollands Noorden zich momenteel bevindt. De belangrijkste factor die ervoor zorgt
dat de realisatie op onderdelen afstand vertoont tot de begroting is met name de integratie
van de 0-4 jarigenzorg in de GGD. Extra mensen, extra inzet van ondersteunende diensten
en aanzienlijke onduidelijkheden in aangeleverd materiaal waarop de begroting is opgesteld
zijn hier debet aan. Ook de enorme vlucht die het aantai CJG-projecten heeft genomen, het
toenemende beroep op diensten zoals Inspectie & Hygienezorg (met name de inspectie van
Gastouderbureaus), OGGZ activiteiten, projecten rond huiselijk geweld etcetera etcetera,
zorgen voor aanzienlijke verschillen tussen begroting en realisatie. Het is zonder meer
risicovoi om op basis van de huidige realisatie aigemene conclusies te trekken over de GGD
naar de toekomsttoe, mede omdat er ook nog een omvangrijke bezuinigingsoperatie aan zit
te komen. Pas als de organisatie enigszins tot rust is gekomen in haar nieuwe setting, kan
een duidelijke uitspraak gedaan worden over de kostendekkendheid van de huidige
middelen. Tot die tijd is voorzichtigheid geboden. Onderstaand wordt ingegaan op de
voornaamste oorzaken van verschil tussen de begroting en realisatie.
Beqrotinasrechtmatiqheid
De programmarekening laat met betrekking tot de lasten een overschrijding van de begroting
zien van € 3.334.000,-. Bij de analyse van de verschillen is het van belang hieraan een
oordee! te koppelen over het zich wel of niet voordoen van begrotings(on)rechtmatigheid. In
principe zijn alle begrotingsoverschrijdingen onrechtmatig tenzij het algemeen bestuur vindt
dat er redenen zijn om te oordelen dat dit niet het gevat is en de overschrijdingen als
rechtmatig beschouwt. In de kademota (platform BBV) is een aantai kaders gecreeerd met
een indeling van oorzaken van begrotingsoverschrijdingen. Bij elk van de mogelijke oorzaken
is daarbij aangegeven wanneer wel of niet sprake is van begrotingsonrechtmatigheid. Deze
kaders worden hiernavolgend toegepast op de begrotingsoverschrijding van GGD HN. De .
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begrotingsoverschrijding op de iasten word! overigens voor meer dan 100% gecompenseerd
door hogere realisatie van baten. Het uiteindelijke resultaat van € 336.000 positief is
aanzienlijk positiever dan verwacht. Dit resultaat omvat overigens een bate van € 61.639 als
gevolg van de afkoop van een leegstandsvergoeding voor komende jaren. Bij het vaststeilen
van de jaarstukken zai in de resultaatbestemming opgenomen zijn dat dit bedrag
afgezonderd wordt in een bestemmingsreserve die de komende jaren vrij zal vallen.
Bij de analyse van de begrotingsrechtmatigheid hoeft aiieen ingegaan te worden op de
programma's die in totaal qua Iasten zijn overschreden. Dit zijn a!le programma's behalve het
programma GBO. in de tekst bij de analyse van de verschiffen zal worden verwezen naar
mogelijke oorzaken. Hieruit blijkt dat geen van de begrotingsoverschrijdingen als
onrechtmatig behoeft te worden aangemerkt.
Begrotingsrechtmatigheid per programma
JGZ4-19
Het programma JGZ 4-19 zorgt voor een overschrijding van € 576.000. Dit bedrag wordt
echter meer dan geheel gecompenseerd door extra baten. Op dit programma is een positief
resultaat te zien van € 720.000. De extra Iasten die bij bedrijfsvoering te zien zijn worden
deeis veroorzaakt door extra inzet voor een groot aantal extra werkzaamheden waarvoor
extra financiering ontvangen wordt. De projectbaten bij de JGZ zijn dan ook aanzienlijk
gestegen. Door de wijze van kostentoerekening wordt niet al deze overhead aan de sector
JGZ toegerekend zodat het positieve verschil op het ene programma deeis genivelleerd
wordt door een negatief verschil op het andere programma. Door toepassing van de nieuwe
wijze van kostentoerekening waar de GGD vanaf 2011 mee gaat werken en het veel directer
toerekenen van onderdelen van de exploitatie zal deze matching in 2011 beter plaats kunnen
vinden. De lastenoverschrijding wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door hogere
kosten van medewerkers (salarislasten, inhuur derden en opleiding € 569.000) en wordt
geheel gecompenseerd door hogere baten. Deze kostenoverschrijding betreft de activiteiten
die passen binnen het bestaande beleid (met name t.b.v. de projecten) maar die niet aan het
aigemeen bestuur zijn gerapporteerd. Deze overschrijdingen worden in principe als
onrechtmatig beschouwd, maar doordat deze overschrijdingen binnen het bestaande beleid
vallen, worden ze door het aigemeen bestuur bij het vaststeilen van de jaarrekening alsnog
geautoriseerd.
JGZ 0-4
De overschrijding van de fasten van dit programma bedraagt € 713.000. De oorzaken
hiervoor zijn gelegen in hoger dan begrote personele iasten {€ 414.000 inclusief reiskosten,
vervanging door derden en overige personeelskosten), hogere directe productkosten (€
121.000), lagere kosten voor projecten (€ 76.000) en hogere doorberekeningen vanuit het
concern (€ 253.000). Deze verschillen komen grotendeels voort uit te lage inschattingen in
de begroting als gevolg van onvoldoende inzicht in de onderliggende berekeningen binnen
de door de thuiszorg aangeleverde begrotingen. Alle zaken liggen in lijn met het bestaande
beleid. De lastenoverschrijding betreft de activiteiten die passen binnen het bestaande beleid
maar die niet aan het aigemeen bestuur zijn gerapporteerd. Deze overschrijdingen worden in
principe als onrechtmatig beschouwd, maar doordat deze overschrijdingen binnen het
bestaande beleid vallen, worden ze door het aigemeen bestuur bij het vaststeilen van de
jaarrekening alsnog geautoriseerd.
Tegenover de extra kosten staan hogere baten ten grootte van € 143.000, alsmede de
afwezigheid van de dotatie aan de algemene reserve van € 388.800 zodat er een uiteindelijk
negatief saido resteert op dit programma van € 181.000. Echter, gezien het positieve saldo
van de GGD als geheel kan gesteld worden dat de bezuinigingstaakstelling van € 388.800
die bij de besluitvorming rond de integrate van de 0-4 jarigenzorg is meegenomen, voor de
GGD als geheel ruimschoots behaald is. Alle frictiekosten zijn inmiddeis verantwoord en in
2010 resteert een totaal positief saldo voor de GGD van € 336.000. Gecorrigeerd voor de te
vormen bestemmingsreserve i.v.m. de leegstandsvergoeding kan een bedrag van €274.000
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aan de aigemene reserve worden toegevoegd zodat deze een eindstand heeft per 31-122010 van € 68.000 negatief. Indien in 2011 een voldoende positief resultaat behaald wordt,
zal de aigemene reserve eerder dan verwacht weer positief zijn.
f&M
Het saldo van dit programma bedraagt € 169.000 positief. De overschrijding in de lasten van
€ 501.000 wordt dus ruimschoots goedgemaakt in de baten (€ 670.000). Extra inzet van
menskracht (€ 257.000 met name voor Inspectie & Hygiene) en productkosten (€ 167.000
met name labkosten SOA) zijn met de doorberekening vanuit het concern (€ 76.000)
verantwoordelijk voor nagenoeg het gehele verschil in de iasten. Zonder de extra lasten was
het niet mogelijk geweest om de extra baten te genereren. De overschrijdingen iiggen in lijn
met het bestaande beleid. De lastenoverschrijding betreft de activiteiten die passen binnen
het bestaande beleid maar die niet aan het algemeen bestuur zijn gerapporteerd. Deze
overschrijdingen worden in principe als onrechtmatig beschouwd, maar doordat deze
overschrijdingen binnen het bestaande beleid vallen, worden ze door het algemeen bestuur
bij het vaststellen van de jaarrekening alsnog geautoriseerd.
SMGZ
De lasten van SMGZ zijn met € 571.000 overschreden. Dit is met name het gevolg van
hogere personele lasten als gevolg van € 205.000 (met name door niet begrote toevoeging
van personeel voor de OGGZ-taak in West-Friesland), directe (niet-personele) lasten van het
prostitutiegezondheidscentrum (€ 49.000), hogere lasten voor de uitgevoerde projecten
(€ 308.000). Deze extra lasten waren nodig om extra baten ten grootte van € 597.000 te
kunnen genereren zodat het uiteindelijke resultaat van dit programma € 26.000 positief
bedraagt. De lastenoverschrijding betreft de activiteiten die passen binnen het bestaande
beleid (met name t.b.v. de projecten) maar die niet aan het algemeen bestuur zijn
gerapporteerd. Deze overschrijdingen worden in principe als onrechtmatig beschouwd, maar
doordat deze overschrijdingen binnen het bestaande beleid vallen, worden ze door het
algemeen bestuur bij het vaststellen van de jaarrekening alsnog geautoriseerd.
Directie & Beleid
De overschrijding die hier te zien is bij de lasten van € 363.000 heeft meer dan voliedig te
maken met de afspraken die gemaakt zijn met de thuiszorginstellingen omtrent de door de
GGD te vergoeden frictiekosten, alsmede met frictiekosten die binnen de GGD gemaakt zijn
om de dienstverlening voor de 0-4 jarigenzorg op een verantwoorde wijze aan te kunnen
bieden. Aan de thuiszorginstellingen wordt een bedrag van € 467.000 vergoed en intern zijn
€ 100.000 aan frictiekosten gemaakt. De lastenoverschrijding betreft de activiteiten die
passen binnen het bestaande beleid (met name t.b.v. de projecten) maar die niet aan het
algemeen bestuur zijn gerapporteerd. Deze overschrijdingen worden in principe als
onrechtmatig beschouwd, maar doordat deze overschrijdingen binnen het bestaande beleid
vallen, worden ze door het algemeen bestuur bij het vaststellen van de jaarrekening alsnog
geautoriseerd.
Bedrijfsvoering
De begrotingsoverschrijding is voor € 1.048.000,- ontstaan binnen het programma
Bedrijfsvoering. De voornaamste oorzaken van de overschrijding in dit programma zijn de
volgende: In verband met beperkt inzicht in de begrotingen van de thuiszorginstellingen van
wie de 0-4 jarigenzorg is overgenomen, omvat de kostenpost voor huisvesting voor de 0-4
jarigenzorg het saldo van lasten van de huisvesting en de baten van onderhuur. De
onderhuur wordt in de realisatie uiteraard bij de baten verantwoord en de lasten worden als
gevolg hiervan overschreden met een bedrag van €210.000. Op de overige
huisvestingslasten is een overschrijding te zien van € 179.000 in totaal als gevolg van hoger
dan voorziene lasten op verschillende panden. Op salarislasten is een overschrijding te zien
van € 150.000 o.a. als gevolg van inhuur van facilitaire ondersteuning om de
verbouwprojecten op een voldoende wijze te kunnen begeleiden. Deze lasten worden deels
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goedgemaakt door extra baten. Extra inhuur van personeel om o.a. de facilitaire
ontwikkelingen bij te kunnen houden (met deels extra opbrengsten door doorberekening van
de kosten) en inzet tbv de ICT-organisatie om deze betrouwbaar te maken en continuTteit te
waarborgen heeft geleid tot aanzieniijk meer inhuur van derden dan waarmee eerder
rekening was gehouden (verschil € 265.000). Extra kosten van teiefonie (niet gespecificeerd
in de begroting van de thuiszorginsteilingen en met name automatisering (mede in het kader
van het verbeterplan voor de iCT-organisatie)) leidt tot een verder verschii van € 263.000.
Enkeie positieve verschiilen leiden tot het uiteindelijke verschil van €1.048.000. Deze
kostenoverschrijding betreft de activiteiten die passen binnen het bestaande beieid maar die
niet aan het algemeen bestuur zijn gerapporteerd. Deze overschrijdingen worden in principe
als onrechtmatig beschouwd, maar doordat deze overschrijdingen binnen het bestaande
beieid vailen, worden ze door het algemeen bestuur bij het vaststellen van de jaarrekening
alsnog geautoriseerd.
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Toelichtinq op de proqrammarekeninq 2010:
Lasten
Proaramma 1: Jeuadaezondheidszorq 4-19 (JGZ4-19)
Zoals bij de rechtmatigheidstoelichting al weergegeven is het op een aantal
onderdelen noodzakelijk geweest om extra kosten te maken om de extra opbrengsten
te kunnen genereren. Met name op de post salarissen en salarisgerelateerde zaken
als reiskosten, opleidingen en inhuur personeel) zijn overschrijdingen te zien. Het
aantal projecten is aanzieniijk toegenomen en om deze uit te kunnen voeren is extra
inzet van medewerkers noodzakelijk geweest. De extra baten die tegenover deze
extra lasten staan is ruim voldoende om per saldo positief te sluiten. De komende
jaren zullen de fasten (en de baten) met name door de CJG-ontwikkelingen naar
verwachting nog verder stijgen.
Over de gehele linie zijn de kosten die doorberekend worden vanuit het concern,
hoger dan vooraf begroot. Dit is het gevolg van extra kosten van bedrijfsvoering die
volledig worden omgeslagen over de onderdelen waarvoor bedrijfsvoering deze
diensten verleent.
Proaramma 2: Jeuodgezondheidszorg 0-4 fJGZ 0-4)
In 2010 is de GGD gestart met het uitvoeren van de 0-4 jarigenzorg. Om dit te kunnen
uitvoeren zijn medewerkers van de thuiszorgorganisaties overgenomen, zijn panden
gehuurd die hiervoor gebruikt werden en zijn allerlei overige kosten gemaakt. De
begroting voor de uitvoering van de 0-4 jarigenzorg is opgesteld door de begrotingen
van de thuiszorginstellingen bij elkaar op te tellen en te corrigeren voor GGDspecifieke ontwikkelingen en afwijkingen. Omdat de onderbouwing van de
aangeleverde begrotingen niet op alle onderdelen voldoende duidelijk waren, is deets
gewerkt met uitgangspunten die niet op alle onderdelen realistisch zijn gebleken. Er is
aanmerkelijk meer besteed aan de medewerkers die in dienst zijn gekomen. Met
name de flexibele contracten die hierbij gebruikeiijk waren hebben tot hogere kosten
geleid. In totaal is er ruim € 713.000 meer aan lasten geweest dan in de begroting
was opgenomen. Dit is voor het grootste deel overigens veroorzaakt door hoger dan
begrote personele kosten (€ 414.000). Hiernaast is een hogere doorberekening
vanuit het concern te zien van € 253.000. Er zijn echter ook hogere baten
gerealiseerd (€ 143.000). Het uiteindelijke resultaat over de 0-4 jarigenzorg is
€ 181.000 negatief. Dit dient in het licht gezien te worden van het opstarten van de 04 jarigenzorg waarbij extra lasten van de organisatie van het werk in de integratiefase
niet onlogisch lijken. Gezien het totale resultaat van de GGD kan gesteld worden dat
de integratieoperatie wel zal leiden tot realisatie van de efficiencywinst die hiermee
voorzien was.
Proaramma 3: Infectieziekten & Milieu fl&M)
Op dit programma is een overschrijding te zien op de lasten van € 501.000. Dit
nadelige verschil is hoofdzakelijk ontstaan door hoger dan begrote lasten van
personeel (€ 257.000). Als gevolg van extra dienstverlening op het gebied van
Inspectie & Hygiene (met name de start van de inspectie van Gastouderbureaus en
ook hogere aantailen inspectie van Kinderdagverblijven e.d.) is het nodig geweest om
extra menskracht in te huren. Een andere post die opvalt wordt gevormd door de
kosten van SOA-onderzoeken. De GGD ontvangt een subsidie voor de kosten van
labonderzoeken. Afrekening van deze zaken loopt echter aanzieniijk achter bij de
uitvoering ervan. Het is mogelijk dat extra lasten opgenomen moeten worden in
verband met een discrepantie tussen gedeclareerde (te betalen) en ontvangen
vergoedingen zodat hiervoor extra lasten in de exploitatie opgenomen zijn.
Afrekening ervan zal in 2011 geschieden. In totaal heeft dit programma een positief
resultaat; de extra kosten worden dus meer dan goedgemaakt door extra
gegenereerde baten.
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Proaramma 4: Sociaal Medische Gezondheidszorg (SMGZ)
De totale overschrijding op de kosten bedraagt € 571.000. Op salarissen is € 205.000
overschreden. In de begroting was geen rekening gehouden met de toevoeging van
medewerkers als gevolg van de uitbreiding van OGGZ-taken in Westfriesland. De
medewerkers die hiervoor zijn aangesteld, worden volledig gedekt door extra
opbrengsten omdat deze taak kostendekkend wordt uitgevoerd. Het restant van het
verschil wordt met name veroorzaakt door hogere kosten van diverse projecten
(€308.000), met name op het gebied van huiselijk geweld. Tegenover de extra
projectkosten staan hogere baten van deze projecten. Het uiteindelijke saldo van het
programma is ten opzichte van de begroting € 26.000 positief.
Proaramma 5 : Gezondheidsbevordering en -beleid fGBQ)
Op dit programma is € 438.000 minder uitgegeven dan begroot. Met name de
salarislasten zijn positief uitgevallen. Vooruitlopend op de bezuinigingen is een deel
van vrijgevallen formatie alvast niet ingevuld. De projectkosten zijn eveneens lager
dan begroot (met als gevolg ook lagere projectbaten). Ook de kosten van uitgevoerde
gezondheidsenqudtes zijn lager dan begroot (€ 74.000). Het programma heeft een
positief safdo van € 169.000.
Proaramma 6: Directie & Beleid (D&B)
De overschrijding op dit programma ad € 363.000 wordt veroorzaakt door de
frictiekosten als gevolg van de integrate van de 0-4 jarigenzorg in de GGD. Aan de
thuiszorginstellingen is een bedrag van € 467.000 vergoed en intern zijn € 100.000
aan kosten gemaakt voor met name ICT-aangelegenheden om de 0-4 jarigenzorg op
een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. Met name de aansluitkosten van ICTverbindingen, het aanpassen van werkplekken en externe ondersteuning hierbij heeft
geleid tot deze kosten.
Proaramma 6: Bedriifsvoering
De kosten van bedrijfsvoering zijn € 1.048.000 hoger uitgevallen dan begroot. De
kosten worden overschreden door de kosten van huisvesting omdat de baten uit
onderhuur hiermee in de begroting gesaldeerd waren (niet duidelijk aangeleverd door
de voormalige uitvoerders van de 0-4 jarigenzorg). Extra kosten van medewerkers en
met name iCT-zaken hebben geleid tot de totale overschrijding. Het saldo van baten
en lasten van Bedrijfsvoering wordt omgeslagen over de andere programma's.
Gecorrigeerd voor extra baten, bedraagt het bedrag dat extra doorberekend dient te
worden ten opzichte van de begroting € 693.000. Dit bedrag is extra over de andere
programma's verdeeld zodat het saldo van dit programma in de verantwoording € 0,bedraagt.
Baten
Proaramma 1: Jeuadaezondheidszorg 4-19 fJGZ)
De extra opbrengsten op dit programma houden voornamelijk verband met de
opbrengst vanuit projecten. Door de aanzienlijke stijging hierin, zijn weliswaar extra
kosten gemaakt maar deze worden ruimschoots goedgemaakt door deze extra
opbrengsten. Het uiteindelijke resultaat van dit programma is dan ook ruim positief.
Het is mogelijk dat de huidige kostentoerekeningsmethodiek zorgdraagt voor een te
lage doorbelasting vanuit bedrijfsvoering richting dit onderdeel zodat het verschil
tussen de gerealiseerde en begrote kosten bij Bedrijfsvoering en ook het positieve
saldo bij de JGZ 4-19 deels toe te schrijven is aan deze werkwijze. Uitwerking van de
ingezette ontwikkelingen op dit onderdeel zal hier in 2011 meer duidelijkheid in
geven. Vooralsnog is de in het verieden gebruikelijke berekeningswijze
gecontinueerd.
Proaramma 2: Jeuadaezondheidszorg 0-4 (JGZ 0-4)
De baten bij de 0-4 jarigenzorg komen voort uit een beperkt aantal onderdelen. De
BDU-gelden zijn door het Rfjk vastgesteld en bedragen 83% van de totale baten in
Voor identiflcatiedoe
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2010. De overschrijding op de baten van € 143.000 komt met name voort uit de
overlge opbrengsten (€ 234.000) met name vergoedingen voor opleidingen). Lagere
opbrengsten m.b.t. de projecten (€ 103.000) corrigeren dit beeld enigszins. Overige
verschillen zorgen voor de rest van de totale afwijking. De hogere baten worden
echter overtroffen door overschrijdingen met betrekking tot de lasten zodat het
uiteindelijke resultaat op dit onderdeel negatief is. Omdat voor de GGD als totaal een
positief resultaat te zien is, wordt de besparingsdoeistelling die is geformuleerd bij de
besluitvorming rond de integrate toch behaald.
Prooramma 3: Infectieziekten & Milieu fl&M)
De hoger dan begrote opbrengsten van € 670.000 zijn met name gelegen in de extra
opbrengsten voor SOA-bestrijding (€ 132.000 incl. labvergoedingen), Inspectie &
Hygienezorg (€ 276.000), Reizigersvaccinaties (€ 80.000; markt trekt weer aan), en
Medische Milieukunde (€ 95.000; kosten en opbrengsten niet begroot). De rest van
het verschil bestaat uit een aantal minder omvangrijke zaken.
Proqramma 4: Sociaal Medische Gezondheidszorq (SMGZ)
Ook hier is een positief verschil te zien. De voornaamste oorzaken van het totale
verschil van € 597.000 zijn: Hoger dan begrote baten van projecten (€ 316.000), niet
begrote baten realisatie Prostitutiecentrum Alkmaar (€ 92.000), extra OGGZ-taken
(€ 140.000) en meer dienstverlening mbt de forensische geneeskunde dan begroot
(€ 112.000) zijn de voornaamste oorzaken van het totaie verschil. Het wijzigen van de
Wet op de Lijkbezorging ieidt tot lagere baten uit het afgeven van verklaringen rond
uitstel van ter aardebestelling van € 34.000. Enkele kleinere verschillen zorgen voor
het restantverschil ten opzichte van de begroting.
Proqramma 5: Gezondheidsbevordering en -beleid (GBO)
Op dit programma zijn lagere baten gerealiseerd dan begroot. Het verschil van
€268.000 wordt geheel veroorzaakt omdat de baten uit projecten lager zijn dan
begroot. De inschatting van de baten is gemaakt op basis van de reaiisatie over
enkele jaren geleden maar er zijn minder uitgevoerd. Tegenover de lagere baten
staan ook lagere projectkosten.
Proqramma 6: Directie & Beleidsstaf (D&B)
De baten zijn lager dan begroot, met name omdat de lasten van dit programma
exclusief de frictiekosten ook lager zijn dan begroot. De lasten exclusief de
frictiekosten worden doorberekend aan de andere programma's. Het verschil in
externe baten is gelegen in minder opbrengst van bovenformatief personeel dan was
geraamd. De oorzaak hiervan is eenvoudigweg gelegen in het feit dat na een paar
maanden in 2010 er geen sprake meer was van bovenformatief personeel.
Proqramma 6: Bedriifsvoerinq
Hogere lasten voor dit programma zorgen voor een hogere doorberekening aan de
overige programma's (en dus baten voor Bedrijfsvoering).

Voor identificatiedoeleinden.
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3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit
Begroting en verantwoording daarvoor geeft.
Hieronder worden de grondslagen uiteengezet die zijn gehanteerd bij het opsteilen van
deze jaarrekening. Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en iasten
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en rislco's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

3.3.1

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vaste Activa
Alp em een
Waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat is op basis van historische
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden activa en
passiva tegen nominale waarden.
Voor arbeidsgerelateerde verplichtingen van jaarltjks vergelijkbare volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze verplichting opgenomen. De referentie periode is
vier jaar.
Materiele vaste activa
De GGD Hollands Noorden heeft alleen materiele vaste activa met een economisch nut. De
waardering van de materiele vaste activa is gebaseerd op de verkrijging- of vervaardigingprijs,
verminderd met de afschrijvingen.
De materiele vaste activa met economisch nut, zoals bedoeid in artikel 35 van het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven met
de volgende termijnen:
a.
30 jaar: nieuwbouw woonruimten, bedrijfsgebouwen en rioleringen;
b.
25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten en
bedrijfsgebouwen;
c.
15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen;
d.
10 jaar: verbouwing en inrichting huisvesting; veilighetdsvoorzieningen
bedrijfsgebouwen; telefooninstallaties; kantoormeubilair; schoolmeubilair;
aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke woonruimten en
bedrijfsgebouwen; groot onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen;
e.
5 jaar: zware transportmiddelen; aanhangwagens; schuiten;
personenauto's; lichte motorvoertuigen; automatiseringszaken (hard- en
software);
f.
niet: gronden en terreinen.
Uitzondering hierop vormen de verbouwingsinvesteringen in de huisvesting te Schagen.
Omdat deze afkomstig zijn van het Gewest Kop van Noord-Holland waar een
afschrijvingstermijn van 40 jaar werd gehanteerd en omdat het restant van de boekwaarde
van deze activa na vertrek van de GGD uit het pand, voor rekening komt van het Gewest,
blijft de afschrijvingstermijn van deze activa 40 jaar (vanaf het moment van aanschaf). In
2008 is het eigendom van deze investeringen overgedragen aan de GGD Hollands Noorden.
Hiernaast zijn de investeringen die gepleegd zijn in de panden in Schagen geactiveerd met
een afschrijvingstermijn die gelijk is aan de nog resterende looptijd van de betreffende
huurcontracten. Dit om te voorkomen dat we aan het einde van de looptijd bij een eventuele
verhuizing geconfronteerd worden met nog resterende boekwaarden. Omdat deze
investeringen gepleegd zijn om de dienstverlening aan de 0-4 jarigen in de regio mogelijk te
maken, vindt afschrijving plaats met ingang van 2010.
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Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid om af te wijken van de genoemde
afschrijvingstermijnen. Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 5.000 behoeven niet
te worden geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. De laatstgenoemde activa
worden altijd geactiveerd.
Investeringen die tijdens het jaar plaatsvinden worden over dat jaar voor 50% afgeschreven.
Met ingang van het jaar volgend op de aanschaf vindt volledige jaarafschrijving plaats.
Viottende activa
Voorraden
De voorraad medische verbruiksgoederen wordt gewaardeerd tegen de laatst geldende
inkoopprijs.
Vorderinqen en overiopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. In 2008 is de laatste
onttrekking aan de voorziening dubieuze debiteuren gedaan. Omdat het risico op
aanzienlijke oninbaarheid van openstaande facturen laag wordt ingeschat, is geen dotatie
aan de voorziening voor dubieuze debiteuren gedaan.
Liquide middelen
De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen en omvatten bank- en
kassaldi.
Vaste Passiva
Eiaen vermoqen
Het eigen vermogen wordt gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaat uit:
•

Aigemene reserve
De aigemene reserve is een belangrijk onderdeel van de weerstandscapaciteit
en is aanwezig om onverwachte tegenvallers in de exploitatie op te kunnen
vangen. De negatieve stand van de aigemene reserve is voorzien bij de
besluitvorming over de integratie van de 0-4 jarigenzorg in de GGD Hollands
Noorden. Deze negatieve reserve wordt in 2010 a! deels ingelopen en za! in de
komende jaren verder verdwijnen.

• Bestemmingsreserves
Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waar door het
bestuur een bepaalde bestemming aan is gegeven. Het gehele bedrag van de
bestemmingsreserves ultimo het jaar dient onderbouwd te zijn met
bestuursbesiuiten van het Algemeen Bestuur dan wel opgenomen te zijn in het
vooriiggende voorstel tot resultaatbestemming. Een specificatie van deze
bestemmingsreserves staat op pagina 37 van deze programmarekening.
•

Resuitaat na bestemming
Het resuitaat na bestemming is het resterende resuitaat na reeds bestemde
mutaties in de reserves. Het Algemeen Bestuur zal een besluit nemen inzake de
verwerking van dit uiteindelijke saldo.

Voorzieninaen
Waardering van de voorzieningen vindt plaats tegen nominale waarde.
Viottende passiva
Hieronder zijn opgenomen (tegen nominale waarde):
• Schulden met een looptijd van minder dan een jaar;
• Vooruitontvangen bedragen (o.a. projectgelden);
• Rekening-courant krediet.
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3.3.2 Grondslagen voor bepaiing van het resultaat
LASTEN
Salarissen en sociale lasten
Hieronder zijn begrepen de salarislasten, pensioenlasten, overige sociale lasten en overige
kosten van het vaste personeel. Het personeel van derden dat wordt ingehuurd, wordt
opgenomen onder goederen en diensten.
Rente en afschriiving
Het rentepercentage t.b.v. interne financiering bedraagt 4,25%. Alle activa worden lineair
afgeschreven. De termijnen die hierbij gelden, zijn opgenomen in de toelichting op de balans.
Goederen en diensten
Deze post bestaat uit een aanzieniijk aantal verschiilende kostenposten. Hieronder geven we
een aantal zaken weer dat hieronder is opgenomen:
• Personeel van derden (inhuur van uitzendbureaus e.d.)
• Huisvestings- en kantoorkosten
• Kosten van bestuur, beheer en administratie
• Advisering WVG
• Entstoffen
• Kosten van de gesubsidieerde projecten
Frictiekosten fusie
Gezien het bijzondere karakter van deze post, is ervoor gekozen om deze apart weer te
geven. Het betreft de kosten die gemaakt zijn als uitvloeisel van de fusie. Onder deze post
zijn onder andere opgenomen de salarissen van de medewerkers die in het mobiliteitsbureau
opgenomen zijn (€ 20.000 in 2010). De medewerkers uit het mobiliteitsbureau zijn inmiddels
geheel geplaatst in andere functies (binnen of buiten de GGD) zodat 2010 het laatste jaar is
dat er kosten mbt de fusie te zien zijn.
Frictiekosten voorbereiding UGZ
Deze eenmalige post had in 2009 betrekking op de voorbereidingskosten die gemaakt zijn
om de integratie van de 0-4 jarigenzorg bij de GGD te laten slagen.
Frictiekosten integratie JGZ
Deze kosten bestaan enerzijds uit aan de thuiszorg vergoede frictiekosten (voor bijvoorbeeld
(deels) bovenformatieve medewerkers bij de overdragende instellingen) en anderzijds uit
kosten die de GGD gemaakt heeft om met name wat betreft de ICT gereed te zijn voor de
toevoeging van de 0-4 jarigenzorg (aansluitkosten van datalijnen, ondersteuning door
specialisten e.d.).
Reserverinqen en verrekeninoen
Onder deze post staan op totaalniveau de bijdragen aan reserves en voorzieningen
opgenomen (voor zover verwerking in de exploitatie is toegestaan) en op lager niveau (per
programma) de verrekeningen tussen de verschiilende programma's.
BATEN
Rente
Deze heeft betrekking op de ontvangen rente op de lopende rekeningen en uitgezet geld.
Goederen en diensten
Deze post bestaat uit een aanzieniijk aantal verschiilende posten, waar onder de opbrengst
voor reizigersvaccinaties, inzet t.b.v. derden op het gebied van cursussen, en dergelijke.
Overdrachten
Deze betreffen:
Voor identifitatiedoef©tnde|
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•
•

De gemeentelijke bijdrage: deze omvat de in de gemeenschappelijke regeling of
anderszins overeengekomen bijdrage in de exploitatiekosten van de basistaken;
Projectgelden: projectbijdragen gemeenten en/of andere organisaties t.b.v. het
uitvoeren van projecten.

Reserverinqen en verrekeninqen
Onder deze post staan op totaainiveau de onttrekkingen aan reserves opgenomen (voor
zover verwerking in de exploitatie is toegestaan) en op programmaniveau de verrekeningen
tussen de verschillende programma's.

Voor identificatiedoeleinden,
Behorend bij controieverkiai

d.d.

54

S..of^i..3^U.....

^

m^w^a

S® ^ ^ g a ^

DeloitteAccountantsB.V.
Comeniusstraat 8
1817MSAIkmaar
Postbus270
1800 AG Alkmaar
Tel: (088) 2882888
Fax:(088)2889702
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de (in deze jaarstukken opgenomen) jaarrekening 2010 van de Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010
met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen de overzichten van de gehanteerde grondslagen
voor financiele verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden is verantwoordelijk voor het opmaken van
de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met
het in Nederland geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV).
Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als
de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving,
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.
Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelykheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden en het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden en het
controleprotocol van de GGD Hollands Noorden, zoals deze op 18 februari 2008 door uw
bestuur is vastgesteld. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of
Peloitte Touch* Tohmatsu Limited
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de
interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor
het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en
balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke
regeling.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiele verslaggeving en de gebruiktefinancielerechtmatigheidscriteria en van de
redelijkheid van schattingen die het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft
gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiele
rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op
18 februari 2008 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de
beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor
onzekerheden 3 % van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze
goedkeuringstolerantie is door het algemeen bestuur bij besluit van 18 februari 2008 vastgesteld.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de GGD Hollands Noorden een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva
per 31 december 2010 in overeenstemming met het BBV.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met
de relevante wet- en regelgeving waaronder de verordeningen van de gemeenschappelijke
regeling.
Verklaring betreffende overige by of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Alkmaar, 5april2011
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: ing. J.L. Wisse RA
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4.2 Voorstel tot resultaatbestemming
De programmarekening sluit met een positief resuitaat van € 335.647.
Het voorstel is om dit bedrag als volgt te bestemmen:
•

Vormen van een bestemmingsreserve Leegstand Schaaen voor € 61.640
(dit belreft de afkoop van overeengekomen vsrgoedingen tat 1 april 2015. Dit bedrag dient ten goede te komen aan
de exploitatie van de komende jaren)

•

Toevoeging aan de aigemene reserve van het restant van € 274.007
(waarmee de algemene reserve per 31-12-2010 op een bedrag komtvan€ 68.493,- negatief)
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Bijlage:

Financieel inzicht GGD HN totaal
rekening
2009

begroting
2010

Kosten
Onvoorzien

144

Salarissen en sociale lasten
Rente en afschrijving
Goederen en diensten
Overige personeelslasten
Personeel van derden
Huisvesting
Bureau kosten
Automatisering
Algemene prom otie kosten
Directe kosten producten
Kosten gesubsidieerde projecten
Frictiekosten fusie
Frictiekosten voorbereiding JGZ
Frictiekosten integratie JGZ
Dotatie voorziening

Rekening
2010
-

11.202

18.108

19.138

394

547

549

763
957
1.234
640
337
43
659
2.721
115
361

952
547
2.327
924
456
58
759
2.516
96

1.196
980
2.760
1.100
495
80
969
2.408
20
567
-

Overdrachten

3.378

58

58

totale lasten

22.805

27.491

30.321

5

30

24

1.971
295
1.905
3.363
219

1.738
1.046
1.932
3.452
71

2.404
1.397
2.126
4.845
94

213

370

11.196
8.165
-

11.194
8.097

Opbrengsten
Rente
Goederen en diensten
Infectieziektebestrijding
Jeugdgezondheidszorg
Overige medisch georienteerde taken
Gesubsidieerde projecten
Overige baten

201

Doorbelasting (acilitaire dienstverlening
Overdrachten
Opbrengsten 0-4 jarigenzorg
Gemeentelijke bijdragen
Gemeentelijke bijdragen BDU
Incidentele baten

3.344
11.169
-

Incidentele baten

62

totale baten

22.472

Onttrekkingen aan reserves
Dotaties aan reserves

53
62-

saldo (-/- = negatief)

343-

57

27.844

30.612

35
389-

44
-

-

336

Financieel inzicht programma 1 JGZ 4-19jaar
rekening
2009
Kosten
Salarissen en sociale lasten

begroting
2010

Rekening
2010

3.555

3.547

4.037

156
373
10
56
103

156
107
11
71

755
260
486
409

155
1.064
100
350

268
121
1
2
87
7
4
128
483
298
658

Overdrachten
0-4 jarigenzorg N-K
JGZ subsidie logopedisch centrum

3.320
58

58

58

doorberekeningen (kap lasten/HV/BV/D&B)

2.159

2.195

2.246

totaal kosten

1.701

7.814

8.390

120
11
10

125
9
3

153
455
55
755
260
486
409
4
3.344
5.428

149
150

111
6
10
138

50
285
1.064
100
350
2
5.527

1.748
4
128
483
298
658
5
2
5.527

totaal opbrengsten

11.492

7.814

9.110

saldo {-/- = negatief)

209-

.

720

Goederen en diensten
Overige personeelslasten
Personeel van derden
Bureaukosten
Automatisering
Directe kosten producten
Resutaat afgesioten projecten
CJG-voorbereiding
CJG-opvoedondersteuning
Digitaal dossier
Kosten projecten HPV/mex griep
Triple P

Opbrengsten
Rijksvaccinatieprogramma
Klachtencommissie onderwijs
Vertrouwenspersoon
Vergoeding PGA
Overige opbrengsten JGZ
Opbrengst uren H1N1
Opbrengst uren
Opbrengst gesubsideerde kosten projecten
Ontwikkeffase Centra Jeugd & Gezin
CJG opv onderst/zorgcoord/baliewerk
Digitaal dossier
Opbrengsten uren HPV
Opbrengst Triple P
Maatwerk
Bijdrage studiebegeieiding
0-4 jarigenzorg N-K
Gemeentelijke bijdrage
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Financieel inzicht programma 2JGZ0-4jaar
rekening
2009
Kosten
Salarissen en sociale lasten

begroting
2010

Rekening
2010

6.182

6.354

145
56

270
173
0

121
157

242
81

-

-

doorberekeningen (kap lasten/HV/BV/D&B)

2.538

2.791

totaal kosten

9.198

9.911

760

827
38
11
24

Goederen en diensten
Overige personeelsiasten
Personeel van derden
Bureau kosten
Automatisering
Directe kosten producten
Kosten gesubsidieerde projecten
Overdrachten
0-4 jarigenzorg N-K

Opbrengsten
Rijksvaccinatieprogramma
Opbrengst cursussen
Opbrengst borstvoeding consulten
Vergoedingen PGA
Maatwerk urenJGZ 2010
Kosten gesubsidieerde projecten

604
501

Overige baten

58

231

8.165

8.097

totaal opbrengsten

9.587

9.730

Onttrekkingen aan reserves
Dotatie aan reserves

389-

_

-

181-

Gemeentelijke bijdrage BDU

saldo (-/- = negatief)
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Financieel inzicht programma 3 l&ryi 2010
begroting
2010

rekening
2009
Kosten
Salarissen en sociale lasten

Rekening
2010

2.447

2.320

2.582

110
144
48
480

87
161
43
421

77
154
56
588

doorberekeningen BV/D&B

1.316

1.279

1.354

totaal kosten

4.545

4.311

4.812

9
266
50
40

10
285

Goederen en diensten
Overige personeelslasten
Personeel van derden
Automatisering
Directe kosten producten

Opbrengsten
TBC bestrijding
SOA bestrijding
Vergoeding voor SOA Labkosten
HIV-testen
Quarantainewet (rattencertificaten)
Uitstei begraven/cremeren
Technische hygienezorg (begeleiding)
Reizigersvaccinaties
Inspecties Tatooshops
MMK inspectie scholen
opbrengsten infectieziekten
Rijksvaccinatieprogramma
Vergoeding PGA
Bijdrage studiebegeleiding
Overige baten
Gemeentelijke bijdragen
totaal opbrengsten
saldo (-/- = negatief)
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524
895
18
110
59
-

38
0
487
868
50
-

2

1

2.613

2.572

25
358
58
39
763
948
12
95
84
8
13
2
3
2.572

4.586

4.311

4.981

41

.

169

Financieel inzicht programma 4 SM GZ2010
rekening
2009
Kosten
Salarissen en sociale lasten

begroting
2010

Rekening
2010

1.563

1.429

1.630

Goederen en diensten
Overige personeeIs lasten
Personeel van derden
Huisvesting
Bureaukosten
Automatisering
Directe kosten producten
Kosten gesubsidieerde projecten

73
192

92
166

10
492

5
16
340

79
155
44
1
4
14
648

doorberekeningen (kap lasten/HV/BV/D&B)

516

470

511

2.846

2.517

3.088

48
667
347
35
45
110
65
11
-

36
550
352
33
96
240
100

459
195
124
271

10
200
125
540

52
81
362

5
230

2
662
353
39
19
84
1
578
38
92
27
23
196
262
546
0
230

2.871

2.517

3.114

25

0

26

totaal kosten

Opbrengsten
Uitstel begraven/cremeren
Forensische geneeskunde
Pen'rtentiaire inrichtingen
Verslavingszorg
WMO-advisering
Sociaal medische advisering
Medische opvang asielzoekers
Project Koppelingsfonds
Project ASGH
Project Veldregiseur OGGZ
Prostitutiecentrum
Overige projecten SMGZ
Vergoedrng uren projecten
OGGZ plustaak Kop van Noord-Holland
OGGZ WF
OGGZNK
Vergoeding huur prostitutiecentrum
Overige baten
Bijdrage gemeente inz f rictie WMO
Gemeentelijke bijdragen
totaaf opbrengsten
saldo (-/- = negatief)
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Financieel inzicht programma 5 (3BO2010
rekening
2009
Kosten
Salarissen en sociale lasten

begroting
2010

Rekening
2010

1.504

1.645

1.453

Goederen en diensten
Overige personeelslasten
Personeel van derden
Bureau kosten
Automatisering
Aigemene promotiekosten
Directe kosten producten
Kosten gesubsidieerde projecten

48
20
23
3
114
215

53
24
30
1
5
130
350

57
85
27
1
38
110

doorberekeningen (kap lasten/HV/BV/D&B)

858

824

856

totaal kosten

2.785

3.063

2.625

Opbrengsten
Projecten G BO
Prrojecten vergoeding voor uren
Overige baten
Gemeentelijke bijdragen

212
258
21
2.514

350
150
2.563

122
110
2.563

totaal opbrengsten

3.005

3.063

2.795

220

_

169

saldo (-/- = negatief)
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Financieel inzicht programma 6 B edrijfsvoering 2010
rekening
2009
Kosten
Salarissen en sociale lasten

begrotlng
2010

Rekening
2010

1.551

2.311

2.475

394

26
521

0
549

Goederen en diensten
Overige personeelslasten
Personeel van derden
Huisvesting
Bureaukosten
Automatisering
Dotatie voorzieningen

137
189
1.234
511
280

185
23
2.327
770
394

199
288
2.716
945
433
-

totaal kosten

4.297

6.558

7.606

29
115
13
1
4
5

34
83
24
5
30

289
60
21
44
23
24

4.080

6.349

7.042

Rente en afschrijving
Rente
Afschrijving

Opbrengsten
Huisvesting
ondersteunrng derden Fin/P&O
doorbelastingen fac ondersteuning
opbrengst projecten
Overige baten
Ontvangen interest
doorberekeningen naar andere sectoren
Icidentele baten '

62

totaal opbrengsten
Onttrekkingen reserves
Dotatie reserves/voorzleningen
saldo (-/- = negatief)

63

4.247

6.526

7.565

49
-

32
-

41
-

-

•

-

Financieei inzicht programma 7 Directie&Be!eidsstaf2010
rekening
2009
Kosten
Onvoorzien

begroting
2010

Rekening
2010

144

-

Salarissen en sociale laslen

581

674

607

Goederen en diensten
Overige personeelslasten
Personeel van derden
Bureau kosten
Automatisering
Algemene promotiekosten
Frictiekosten fusie
Frictiekosten voorbereiding UGZ
Frictiekosten integrate JGZ

239
38
106
40
115
361

235
8
123
2
53
96

245
4
125

doorberekeningen kap lasten/HVBV

207

188

238

1.687

1.523

1.886

Opbrengsten
opbrengsten inzet bovenformatieveri e.d.
Vergoeding GHOR
Gemeentelijke bijdragen

44
55
251

42
30
304

59
302

doorberekeningen naar andere sectoren

975

1.144

955

1.326

1.520

1.316

•

totaa! kosten

totaa 1 opbrengsten
Onttrekkingen aan reserves
Dotatie aan reserves
saldo (•/- = negatlef)

64

3
62-

3
-

420-

-

79
20
567

3
567-

