
GGD Hollands Noorden 

VOORSTEL 

Aan: Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden 

Van: Dagelijks Bestuur GGD Hollands Noorden 

Datum: 19 januari 2011 

Onderwerp: Uitgangspunten begroting 2012 (agendapunt 5a, AB 28 februari 2011) 

als bijlage bijgevoegd bij agendapunt 7, AB 16 mei 2011 

Het Algemeen Bestuur dient in de eerste vergadering van het jaar de beleidskaders voor het komende 
begrotingsjaar vast te stellen. Deze memo stelt het vaststellen van de financiële parameters voor 2012 voor 
en geeft inzicht in de huidige ontwikkelingen met een mogelijk of zeker effect op de GGD-begroting voor 
2012. 

Bij de bespreking van de uitgangspunten voor de begroting 2010 begin 2009 is aangegeven dat in de 
toekomst de door de gemeente Alkmaar bekend gemaakte uitgangspunten voor de begroting van 
Gemeenschappelijke Regelingen gehanteerd gaan worden. Medio december hebben we deze 
uitgangspunten voor 2012 ontvangen, alsmede de overwegingen die hebben geleid tot de respectievelijke 
percentages. 

Indexatie 2012 
Voor het hanteren van indexeringen bij het bepalen van een nieuwe hoogte van de gemeentelijke bijdrage is 
het noodzakelijk om de verhouding te weten tussen loon- en prijscomponenten in de begroting. In de 
vergadering van januari 2011 zijn de respectievelijke percentages voor loon- en prijscomponenten voor de 
GGD vastgesteld op 69% voor loon- zaken en 3 1 % voor prijsgerelateerde zaken voor de jaren tot en met 
2013 (inclusief de begroting voor 2014). Op het prijsgedeelte wordt het percentage prijsindexatie toegepast 
en op het loongedeelte de loonindexatie. 

Vanuit Alkmaar worden de volgende te hanteren percentages meegegeven: 

Stijging loonkosten: 2,00% *1) 
Algemene prijsstijging: 2,00% *1) 
*1) Bron: Macro Economische Verkenning sept. 2010 

Echter: met verwijzing naar de zeer omvangrijke bezuinigingsopgaven waar de gemeenten voor staan en 
refererend aan het trap-op/trap-af mechanisme, wordt voorgesteld om voor 2012 de nullijn te hanteren voor 
indexen voor loon- en prijsontwikkeling. 

Overwegingen GGD 
In de brief is opgenomen dat als het Rijk qua uitgaven budgettair de nullijn hanteert de gemeenten niet meer 
aan algemene uitkering ontvangen, ook al zijn de indexen voor loon- en prijsontwikkeling niet gelijk aan 0%. 
Gemeenten moeten gestegen indexen voor loon- en prijsontwikkeling zelf opvangen en doen dit door zelf in 
hun begroting ook de nullijn te hanteren voor de indexen voor loon- en prijsontwikkeling. 

Naar onze mening kan de nullijn op deze wijze niet gehanteerd worden omdat de GGD (en de gemeenten 
uiteraard ook) gehouden is om algemene CAO-ontwikkelingen te volgen en het personeel op basis daarvan 
te belonen. Afzien van indexering bij het berekenen van individuele salarissen is dan ook niet realistisch en 
onjuist. 

Het hanteren van de nullijn dient dan ook geïnterpreteerd te worden als: 'Hoewel we onderkennen dat er 
loon- en prijsstijgingen te zien zullen zijn, dient de gemeentelijke bijdrage hier niet op aangepast te worden.' 
Dit houdt in dat door het niet honoreren van compensatie voor de loon- en prijsstijging, een taakstellende 
bezuiniging wordt opgelegd van 2%. Verder in de brief staat dat de nullijn los staat van de bestuurlijke 
opdracht om bezuinigingsmogelijkheden in kaart te brengen. Feitelijk houdt e.e.a. dus in dat de 
bezuinigingstaakstelling met 2% verhoogd wordt hetgeen door de GGD onhaalbaar wordt geacht. 

Met de integratie van de 0-4 jarigenzorg is een efficiencytaakstelling van € 388.000 in de begroting verwerkt 
om de tijdelijke negatieve gevolgen van de overname (voorbereiding, transitie en frictie) te kunnen 
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bekostigen. Vervolgens is een taakstellende bezuinigingsopdracht van 5-10% in voorbereiding en nu wordt 
een verdere bezuiniging van 2% voorgesteld. Overigens wordt het trap-op-trap-af-mechanisme niet 
consequent door de gemeenten gehanteerd. De GGD is immers ook niet gecompenseerd voor de gestegen 
loonkosten in 2010. Impliciet is hiermee in 2010 eveneens een bezuiniging van 2% op de loonkosten 
doorgevoerd omdat de CAO in 2010 wel gestegen. Overigens bestaat de begroting van de GGD voor het 
overgrote deel (69%) uit loonkosten waardoor de beïnvloedingsmogelijkheden op korte beperkt zijn. 

Indien overgegaan wordt tot het niet honoreren van de reguliere indexering van 2% zoals opgenomen in de 
brief vanuit Alkmaar, is de kans groot dat we in de loop van 2012 een aanvullend beroep zullen moeten doen 
op de gemeenten omdat de opgetelde bezuinigingstaakstellingen niet realistisch en haalbaar blijken te zijn. 

Een mogelijkheid om op dit punt tegemoet te komen aan de GGD en toch de bezuinigingstaakstelling te 
kunnen halen is om het achterwege laten van de noodzakelijke indexering van 2% op de gemeentelijke 
bijdrage onderdeel van de in totaal te realiseren bezuinigingstaakstelling te laten uitmaken. Hiermede zou 
2% van de te realiseren 5-10% gerealiseerd worden door het niet honoreren van de indexering. 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 februari zullen de bezuinigingsmogelijkheden 
behandeld worden die door de GGD zijn geformuleerd. Afhankelijk van de besluitvorming hierover, zal 
duidelijk worden in welke mate bezuinigingen een financiële gevolg hebben voor 2012. Om voldoende recht 
te doen aan dit proces verdient het aanbeveling te wachten met het bepalen van een gemeentelijke bijdrage 
voor 2012 voor de conceptbegroting totdat besluitvorming over de bezuinigingsmogelijkheden plaats heeft 
gevonden. 

Advies GGD (exclusief 0-4 jarigenzorg): 
1. De begroting voor de GGD (exclusief 0-4 jarigenzorg) op te stellen rekening houdend met de door 

Alkmaar genoemde percentages voor loon- en prijsindexering. 
2. De te hanteren gemeentelijke bijdrage voor de GGD (ex 0-4 jarigenzorg) in de conceptbegroting 

2012 te bepalen op de bijdrage van 2011, vermeerderd met 2% loon- en prijsindexering en nog te 
verminderen met de bezuinigingsmaatregelen waartoe in het Algemeen Bestuur besloten wordt 
(voor zover deze van invloed zijn op begrotingsjaar 2012). 

0-4 jarigenzorg; exploitatie en financiering 
Tot en met 2011 wordt de 0-4 jarigenzorg (sinds 1-1-2010 onderdeel van de GR GGD) gefinancierd door 
middel van de hiervoor door het Rijk apart beschikbaar gestelde middelen. De gemeenten ontvangen deze 
middelen en betalen deze onverkort door aan de GGD om deze dienstverlening mogelijk te maken. 
Indexering van deze middelen vindt plaats door de door het Rijk bepaalde OVA-index toe te passen. Bij de 
besluitvorming rond de integratie van de 0-19 jarigenzorg is meegenomen dat de aanloopkosten die 
gemaakt worden om dit proces te realiseren, door de GGD zelf terugverdiend moeten worden uit de 
efficiencyslag die in dit proces gerealiseerd wordt. Om het terugverdienen van deze aanloopkosten niet in 
gevaar te brengen en omdat al een besparing in de begroting van de 0-4 jarigenzorg is ingeboekt van 
€388.000, is bij het formuleren van de bezuinigingsvoorstellen afgezien van het korten op deze 
afgezonderde middelen. Nadat de aanloopkosten terugverdiend zijn en de Stichting waar de mensen die 
zich bezighouden met de 0-4 jarigenzorg is opgeheven, zal meer duidelijkheid ontstaan over de eventuele 
verdere bezuinigingsmogelijkheden die de geïntegreerde Jeugdgezondheidszorg biedt. 

Met ingang van 2012 zal de financiering van de 0-4 jarigenzorg verwerkt zijn in het gemeentefonds waardoor 
de omvang ervan minder afgezonderd is en dus minder duidelijk wordt. In 2012 zal de Stichting waar de 
overgekomen mensen vanuit de thuiszorgorganisatie in zijn ondergebracht afgebouwd/opgeheven worden 
en komen de mensen die de 0-4 jarigenzorg verzorgen, in dienst bij de GGD. Het is nog onduidelijk welke 
consequenties dit precies zal hebben. De verwachting is dat het bedrag dat nu als efficiencywinst is 
opgenomen in de begroting, in ieder geval in eerste instantie noodzakelijk is om de medewerkers uit de 
Stichting in de GGD in te passen. 

Samengevat: Om de geformuleerde doelstelling van het terugverdienen van de negatieve algemene reserve 
die is ontstaan tijdens en voor het integratietraject niet in gevaar te brengen, is het niet verantwoord om 
verder te bezuinigen op de bijdrage voor het uitvoeren van de 0-4 jarigenzorg. Het voorstel is dan ook om de 
BDU-bijdrage die voor 2011 te zien zal zijn (en die bij het bij het bekend worden van het OVA-percentage 
definitief wordt) naar 2012 te indexeren met de door de gemeente Alkmaar in haar brief opgenomen 2%. 
Niet eerder dan na afloop van het jaar 2012 kan een inschatting gemaakt worden van eventuele verdere 
bezuinigingsmogelijkheden in de Jeugdgezondheidszorg (resultaten hiervan kunnen eventueel pas in de 
begroting voor 2014 verwerkt worden). 
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De bedoeling is om de financiering van de 0-4 jarigenzorg in de toekomst te verwerken in de algemene 
gemeentelijke bijdrage per inwoner. Omdat na de opheffing van de Stichting beter inzicht zal bestaan in de 
hiervoor noodzakelijke gemeentelijke bijdrage, is het voorstel om deze financieringswijziging met ingang van 
2013 te laten plaatsvinden. Hierbij zullen dan voor- en nadeelgemeenten te zien ten opzichte van de huidige 
berekeningswijze zijn omdat tot heden het aantal jeugdigen een belangrijke rol speelt en in de toekomst 
slechts het aantal inwoners bepalend zal zijn. Voor het opvangen van de verschillen die zich als gevolg 
hiervan voordoen, zal een overgangstermijn aangehouden dienen te worden. 

Advies 0-4 jarigenzorg: 
3. De begroting voor de 0-4 jarigenzorg als afgezonderd onderdeel van de GGD-begroting op te stellen 

rekening houdend met de door Alkmaar genoemde percentages voor loon- en prijsindexering. 
4. De bijdrage voor 2012 voor de 0-4 jarigenzorg inclusief de terugverdiendoelstelling van € 388.000 in 

de conceptbegroting te bepalen door de BDU-gelden voor 2011 inclusief later in 2011 bekend te 
worden OVA-toeslag voor 2012 te indexeren met het door Alkmaar voorgestelde percentage van 2% 
en dit bedrag in de conceptbegroting te verwerken. Besluitvorming over de uiteindelijke bijdrage 
vindt plaats bij de behandeling van de begroting; 

5. De financiering van de 0-4 jarigenzorg vanaf 2013 door middel van een bedrag per inwoner te 
bepalen en de voor- en nadelen hiervan per individuele gemeente door middel van een tweejarige 
overgangstermijn te laten verwerken. 

Ontwikkelingen met eventuele financiële gevolgen 
Onderstaand zijn de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen die we binnen en buiten de GGD Hollands 
Noorden onderkennen en die financiële gevolgen voor de programmabegroting 2012 (kunnen) hebben. Per 
onderdeel wordt weergegeven op welke wijze deze risico's van invloed kunnen zijn op de begroting van de 
GGD Hollands Noorden. 

1) Integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ) 
Met ingang van 2010 maakt de 0-4 jarigenzorg deel uit van de GGD-organisatie. De begroting voor dit 
onderdeel waarin is aangegeven hoe de extra kosten van de GGD zich verhouden tot de extra opbrengsten 
die voor 2010 verwacht worden, is apart door het Algemeen Bestuur in de vergadering van november 2009 
vastgesteld. Duidelijk is dat in deze fase sprake is van een aantal onzekerheden in de aannames. 

Ten tijde van het opstellen van deze aanbiedingsmemo is nog niet geheel duidelijk hoe de uiteindelijke 
exploitatie van de 0-4 jarigenzorg over 2010 uit zal komen maar de verwachting op basis van eerdere 
signalen is dat de efficiencydoelstelling die is opgenomen in de besluitvorming rond de integratie van 
€ 388.000 (grotendeels) gerealiseerd zal kunnen worden. 

In 2012 zal het personeel dat zich bezighoudt met de 0-4 jarigenzorg vanuit de Stichting overgeplaatst 
worden naar de GGD. Deze overplaatsing gaat gepaard met een aantal financiële gevolgen waarvan de 
omvang niet eerder dan in 2012 bekend zal worden. Het is dan ook nog niet zeker of de genoemde 
bezuinigingstaakstelling in 2012 gerealiseerd zal kunnen worden. De verwachting is dat (een deel van) de 
efficiencywinst die is opgenomen in de begroting in 2012 nodig zal zijn om de medewerkers vanuit de 
Stichting in te passen in de GGD. 

2) Bezuinigingsoperatie 
De gevolgen van de economische crisis zijn inmiddels steeds duidelijker aan het doorwerken in de 
gemeentefinanciën. De budgetten die gemeenten vanuit het Gemeentefonds zullen de komende jaren naar 
verwachting beperkter worden. Vanuit die achtergrond heeft de gemeente Alkmaar in maart 2010 de GGD 
gevraagd om bezuinigingsscenario's te formuleren om te komen tot een besparing van 5-10% van de 
gemeentelijke bijdrage. Hierbij is geen basisjaar genoemd maar gezien het tijdstip is aangenomen dat 2011 
als basisjaar genomen kan worden. Het bestuur van de GGD heeft dit overgenomen en inmiddels zijn 
bezuinigingsmogelijkheden geformuleerd om te komen tot een aanzienlijke besparing in de komende jaren. 
Besluitvorming over de concrete maatregelen zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 
februari 2011 plaatsvinden waarna we een en ander zullen verwerken in de begroting. Afhankelijk van de 
besluiten zal voor 2012 een bezuinigingsbedrag worden ingeboekt waarvan we denken dat het realistisch is. 
In de exploitatie van dat jaar zal blijken of dat inderdaad het geval is en of zich frictie-effecten voordoen bij 
het realiseren van de besluiten. 
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3) Digitaal Dossier JGZ 
Het Digitaal Dossier JGZ is per 1 januari 2010 ingevoerd. De daadwerkelijke implementatie is gestart en zal 
de komende jaren verder plaatsvinden. Voor 2009 en 2010 is door de gemeenten een projectbudget 
beschikbaar gesteld. Jaarlijks zal een nieuwe begroting worden opgesteld zodat naast de reguliere bijdrage 
voor de GGD tot aparte financiering van de invoering van het DDJGZ zal worden besloten. Na afronding van 
de implementatie zullen de structurele lasten een plek in de reguliere begroting krijgen waardoor de 
gemeentelijke bijdrage beïnvloed zal worden. 

4) Afname gemeentelijke taken 
Het inschatten van baten uit gemeentelijke projecten en andere taken voor 2012 is in het eerste kwartaal van 
2011 erg lastig. Bovendien kan het volume van deze taken als gevolg van de onderhanden zijnde 
bezuinigingen bij gemeenten nog aanzienlijk fluctueren. Omdat met de bijdrage voor dergelijke 
dienstverlening een deel van de niet op korte termijn beïnvloedbare overhead gedekt wordt, is hier een risico 
aanwezig. 

5) Centra voor Jeugd en Gezin 
De GGD is betrokken bij het implementatietraject van CJG's voor een aanzienlijk aantal gemeenten in de 
regio. Deels is deze advisering opgenomen in de reguliere taken van de GGD. De exploitatie van deze 
centra raakt zowel aan de financiën van de gemeenten als die van de GGD. Het uitgangspunt van de GGD 
is dat deze ontwikkeling niet tot een extra belasting van de begroting mag leiden en dat alle extra kosten en 
risico's die betrekking hebben op een CJG door de betreffende gemeente gedragen zullen moeten worden 
(zowel eenmalige als structurele kosten). Iedere andere methodiek leidt namelijk tot het toerekenen van 
extra kosten aan andere gemeenten dan waar het CJG gevestigd is. 

6) Forensische Geneeskunde 
De ontwikkelingen bij politie en justitie (penitentiaire inrichtingen), de belangrijkste afnemers van de 
forensische geneeskunde, gaan snel en zijn onvoorspelbaar. Ondanks dat aanbestedingen de afgelopen 
jaren steeds hebben geleid tot de constatering dat er geen andere partij in staat is deze dienst in NHN te 
leveren, moet niet worden uitgesloten dat er toch ontwikkelingen zullen zijn die het volume aan baten 
kunnen beïnvloeden. Vermindering van de aanvullende taken op het terrein van de forensische 
geneeskunde zal als bijkomend effect hebben dat de gemeentelijke lijkschouw aanzienlijk duurder zal 
worden om een blijvende 24-uurs beschikbaarheid te kunnen garanderen. 

7) RIJ Doggershoek 
Per 1 maart 2011 sluit de Rijksinrichting Jongeren Doggershoek. Het personeel dat hiermee boventallig 
wordt, dient op een voor alle partijen bevredigende wijze een nieuwe plek binnen of buiten de organisatie te 
krijgen. In de begroting 2011 is de ongedekte overhead van € 120.000 in de eigen begroting opgevangen en 
afgezien van het opnemen van frictiekosten voor de sluiting. We gaan er vanuit dat we een vergoeding 
ontvangen voor kosten die samenhangen met de sluiting zodat e.e.a. voor de GGD buiten de 
overheadkwestie kostenneutraal verloopt. Indien dat niet het geval is en de mensen kunnen niet snel genoeg 
herplaatst worden, lopen we eveneens voor de begroting 2012 een risico. 

8) Kostprijsberekening en aanvullende dienstverlening 
In 2009 is de discussie gestart rond de wijze van kostentoerekening die de GGD hanteert. Mede naar 
aanleiding hiervan is een financiële commissie ingesteld die zich over een aantal financiële zaken rond de 
GGD heeft gebogen. Geadviseerd is om een alternatief uit te werken voor de huidige wijze van 
kostentoerekening. Een tussenadvies is inmiddels uitgebracht maar door de ontwikkelingen rond de 
bezuinigingen, is de verdere uitwerking ervan doorgeschoven naar 2011. In dit jaar zal een veel groter deel 
van de begroting direct gemaakt wordt en komen meer kosten direct bij de onderdelen terecht die 
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan ervan ('de vervuiler betaalt'). Op die manier zal de totale algemene 
overhead aanzienlijk dalen. De overhead die na deze actie nog resteert zal middels een algemene, nog 
nader te bepalen omslagwijze over de organisatieonderdelen verdeeld worden. De precieze financiële 
gevolgen hiervan worden duidelijker als de uitwerking vordert. 

Voorstellen: 
1. De begroting voor de GGD (exclusief 0-4 jarigenzorg) op te stellen rekening houdend met de door 

Alkmaar genoemde percentages voor loon- en prijsindexering. 
2. De te hanteren gemeentelijke bijdrage voor de GGD (ex 0-4 jarigenzorg) in de conceptbegroting 2012 te 

bepalen op de bijdrage van 2011, vermeerderd met 2% loon- en prijsindexering en nog te verminderen 
met de bezuinigingsmaatregelen waartoe in het Algemeen Bestuur besloten wordt (voor zover deze van 
invloed zijn op begrotingsjaar 2012). 
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3. De begroting voor de 0-4 jarigenzorg als afgezonderd onderdeel van de GGD-begroting op te stellen 
rekening houdend met de door Alkmaar genoemde percentages voor loon- en prijsindexering. 

4. De bijdrage voor 2012 voor de 0-4 jarigenzorg inclusief de terugverdiendoelstelling van € 388.000 in de 
conceptbegroting te bepalen door de BDU-gelden voor 2011 (inclusief later in 2011 bekend te worden 
OVA-toeslag) voor 2012 te indexeren met het door Alkmaar voorgestelde percentage van 2% en dit 
bedrag in de conceptbegroting te verwerken. Besluitvorming over de uiteindelijke bijdrage vindt plaats bij 
de behandeling van de begroting; 

5. De financiering van de 0-4 jarigenzorg vanaf 2013 door middel van een bedrag per inwoner te bepalen 
en de voor- en nadelen hiervan per individuele gemeente door middel van een tweejarige 
overgangstermijn te laten verwerken. 

6. Kennis te nemen van de ontwikkelingen met eventuele financiële gevolgen. 
7. In te stemmen met het inschakelen van een extern bureau voor een bedrijfseconomische beoordeling 

van de financiële situatie van de GGD Hollands Noorden zoals verwoord in de brief aan het Algemeen 
Bestuur (kenmerk U.2011-0116) 
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