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Onderwerp:  Zienswijze raad op de jaarstukken 2013 van de GGD Hollands Noorden 

 

 

Gevraagd besluit: 

1. De zienswijze op de jaarstukken 2013 van de GGD Hollands Noorden onder kenmerk AU14.04809    

vast te stellen. 

2. De zienswijze met betrekking tot de jaarstukken 2013 van de GGD Hollands Noorden in te dienen bij 

het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden.    

 

Publiekssamenvatting 

Wij hebben de jaarstukken 2013 van de GGD Hollands Noorden ontvangen. Deze bestaan uit een financiële en 

inhoudelijke verantwoording over 2013. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 360.599. De GGD 

stelt voor dit toe te voegen aan de algemene reserve van de GGD. De gemeenteraad wordt gevraagd een 

zienswijze op de jaarstukken 2013 te geven. De zienswijzen van alle 19 gemeenteraden in het werkgebied van 

de GGD worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de GGD, dat op 2 juli een besluit neemt over de 

jaarstukken. De wethouder gezondheidsbeleid vertolkt in het AB het standpunt van de gemeente Den Helder. 

 

Inleiding 

Op 17 april 2014 hebben wij de jaarstukken 2013 van de GGD Hollands Noorden (GGD) ontvangen. 

Ingevolge artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende 

gemeenten hun zienswijze naar voren brengen over de jaarrekening bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de 

gemeenschappelijke regeling. Besluitvorming over de jaarrekening 2013 vindt plaats in de vergadering van het 

Algemeen Bestuur (AB) van de GGD van 2 juli 2014. Uiterlijk 27 juni 2014 moeten de raden hun zienswijze op 

de programmabegroting 2015 bij de GGD indienen. De wethouder gezondheidsbeleid is lid van het AB GGD en 

zal daarin het standpunt van Den Helder vertegenwoordigen.  

 

De van de GGD ontvangen documenten zijn door de ambtelijke financiële klankbordgroep GGD beoordeeld aan 

de hand van het Toetsingskader Gemeenschappelijke Regelingen dat door de raad is vastgesteld. De 

uitkomsten van deze beoordeling / toetsing zijn in dit voorstel meegenomen. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

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

over de jaarstukken 2013 in het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden.  

 

Kader  De Wet publieke gezondheid: hierin zijn de wettelijke taken van de gemeente vastgelegd op het gebied van 

de publieke gezondheid.  De Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden; in artikel 26 is bepaald dat de jaarrekening voor 

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

 

Argumenten 

 

Algemeen 

De GGD Hollands Noorden heeft in 2013 goed geïnvesteerd op samenwerking met andere partijen en vooral op 

samenwerking met de gemeenten. Hierdoor is de relatie verder aan het verbeteren. De aanpassing van de 

eigen organisatie op de (te verwachten) veranderingen binnen het sociale domein is goed ingezet, maar nog 
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niet afgerond. Om ook in de toekomst een efficiënte en wendbare organisatie te zijn, die op diverse terreinen 

zorg op maat kan leveren, moet de ingeslagen weg verder worden doorgezet. 

 

Jeugdgezondheidszorg 

De GGD heeft in 2013 ingezet op een vernieuwing van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).  De banden met de 

ketenpartners zijn aangehaald. Het extra contactmoment voor 14/15-jarigen in het voortgezet onderwijs is tot 

uitvoering gebracht. De methode 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur is bij de GGD goed ingebed in bestaande 

werkwijzen. De telefonische bereikbaarheid is gestegen. De GGD medewerkers zijn geschoold in de transitie en 

transformatie in het sociale domein. De GGD heeft hard gewerkt aan de implementatie van het Digitaal Dossier; 

iedereen werkt nu met dit nieuwe systeem.  Het gebruik van de Verwijsindex Noord-Holland neemt toe. De 

GGD heeft het borstvoedingscertificaat behaald; dit is o.a. van belang voor het bestrijden van overgewicht. 

Verder is de GGD gestart met een digitaal klantenpanel in het kader van het vormen van een cliëntenraad. 

 

De opdracht om te bezuinigen op JGZ locaties heeft de GGD niet kunnen uitvoeren. Er komt een nader 

onderzoek, omdat de discussie in de AB vergaderingen niet tot een keuze heeft geleid voor een van de 

voorliggende varianten. Andere bezuinigingsopdrachten (logopedische screeningen en het contactmoment 7-8 

jarigen) heeft de GGD wel gerealiseerd.  

 

Publieke gezondheidszorg  Er is geïnvesteerd in de bestrijding van infectieziekten; weten wat te doen bij een uitbraak van 

infectieziekten is een kwestie van (landelijk) opleiden, trainen en oefenen.   De sector kinderopvang staat onder druk, veel kinderopvang instellingen zijn gesloten, maar er kwamen 

veel gastouders bij. Het kwaliteitsvraagstuk is voor de GGD aanleiding geweest om een aanbod op te 

nemen in het productenboek voor o.m. gastouders.  De GGD heeft in 2013 contracten kunnen sluiten en of behouden met politie en justitie en penitentiaire 

inrichtingen m.b.t. forensische onderzoeken.   In tweejaarlijkse accountgesprekken tussen GGD en gemeente vindt afstemming en bijsturing plaats. 

De conclusie is dat de GGD heeft voldaan aan de inhoudelijke eisen die door de gemeente zijn gesteld.  

 

Financiële verantwoording 2013 

De jaarstukken 2013 sluiten met een positief rekeningresultaat van € 360.599. Via resultaat-bestemming    

wordt voorgesteld om dit te toe te voegen aan de algemene reserve. Deze bedraagt na de toevoeging   

€ 369.446. 
 

De belangrijkste redenen van dit positieve rekeningresultaat zijn de eerder ingezette taakstelling, de 

besparingen op de personele component en daarnaast de hogere inkomsten uit maatwerk- en aanvullende 

producten.  

In bijlage 1 van de jaarstukken 2013 is een overzicht opgenomen van de werkelijke lasten en baten per 

programma ten opzichte van de begroting 2013. In hoofdstuk 2.2 van de jaarstukken 2013 is een toelichting op 

hoofdlijnen per programma gegeven.  

 

De GGD stelt voor om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van de GGD. Deze 

bedraagt na de toevoeging € 369.446. Als richtlijn voor de toegestane hoogte van de algemene reserve geldt 

een maximum van 2,5 % van het totaal van lasten GGD. Aangezien de reserve hieronder blijft, stellen wij voor 

hiermee in te stemmen.  

 

In de paragraaf Weerstandsvermogen (zie pagina 32 e.v. van de jaarstukken 2013) is een aantal risico’s 
gedefinieerd. Deze risico’s zijn gekwantificeerd en gekwalificeerd (hoog, midden, laag). De conclusie is dat, 
gelet op de omvang van de algemene reserve van de GGD, de GGD niet in staat is om deze risico’s op te 
vangen, wanneer ze zich allemaal op hetzelfde moment zouden voordoen. Hierin schuilt een financieel risico 

voor de deelnemende gemeenten. 

 

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven door Deloitte Accountants.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. De vaststelling van de jaarstukken van de 

GGD Hollands Noorden is gerelateerd aan de gemeentelijke begroting en op grond van het bepaalde in artikel 

2, sub e (vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en rekening) van de Referendumverordening 

Den Helder 2012, niet referendabel. 

 

Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties. 
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Communicatie 

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

bijgevoegde conceptbrief AU14.04809. 

 

Realisatie 

Besluitvorming over de jaarstukken 2013 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD 

op 2 juli 2014.  

 

 

 

Den Helder, 13 mei 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 


