AGENDA Algemeen Bestuur GGD Noord- en OostGelderland
Datum:
Tijd:
Plaats:

11 april 2019
14.15 uur
GGD-kantoor (vergaderruimte Engelenburg)
Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld

14.15 FORMEEL DEEL
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Verslag vergadering d.d. 14 februari 2019
-

3.

concept-verslag (gewijzigd) en samenvatting (eerder toegezonden bij e-mail d.d.
20 februari 2019)

Ingekomen stukken en mededelingen
-

lijst
bijlage: brief GS Gelderland

4.

Aanwijzing DB-lid en portefeuilleverdeling DB
- adviesnota
- bijlage: brief Winterswijk

5.

Benoemingsprocedure directeur publieke gezondheid
-

6.

Bestuursagenda 2019-2023
-

7.

informatienota

adviesnota
bijlage: overzicht reacties / concept-Bestuursagenda

Jaarstukken 2018
-

adviesnota
bijlage: Jaarstukken 2018 / accountantsverklaring / accountantsverslag 2018
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8.

Programmabegroting 2020
-

9.

Risicomanagement en weerstandsvermogen
-

10.

Informatienota
bijlage: juridisch kader

Sluitende aanpak personen met verward gedrag in NOG: rol GGD bij
vervolg
-

12.

adviesnota
bijlage: toelichting uitwerking kwantificering risicoanalyse / Uitwerking berekening
Risicomanagement / Overzicht ABCD-taken

Openbaar maken Wmo-inspectierapporten (nazending)
-

11.

adviesnota
bijlage: concept-Programmabegroting incl. overzicht zienswijzen gemeenten

informatienota

Rondvraag en sluiting

15.00

15.15 PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG PUBLIEKE GEZONDHEID
NOORD- EN OOST-GELDERLAND
1.

Opening

2.

Presentatie programma Nu niet zwanger
−

3.

Presentatie en discussie rijksvaccinatieprogramma
−

4.

Presentatie mw. M. Voormolen

Presentatie door en discussie mw. H. Siers (arts infectieziektebestrijding) en
mw. M. van der Laan (stafarts jeugdgezondheid)

Rondvraag en sluiting

16.00
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Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: 14 februari 2019 om 14.15 uur,
Locatie: GGD-kantoor, Warnsveld
Aanwezig:

Volgende vergadering:
11 april 2019

J. Wikkerink (Aalten), D.H. Cziesso (Apeldoorn), mw. M.H.H. van
Haaren (Berkelland), E. Blaauw (Bronckhorst), E.J. Huizinga
(Doetinchem), S.W. Krooneman (Elburg), C.M. de Waard-Oudesluijs
(Epe), H. de Haan (Ermelo), M.E. Companjen (Harderwijk),
H.J. Berkhoff (Heerde), H. van Zeijts (Lochem), W.G.H. Sinderdinck
(Montferland), G. van den Berg (Nunspeet, voorzitter), mw. E.G. Vosvan de Weg (Oldebroek), J. Hoenderboom (Oost Gelre), L.G. Kuster
(Oude IJsselstreek), G. Priem (Putten), M. ten Broeke (Zutphen)
namens GGD Noord- en Oost-Gelderland: D.W. ten Brinke (directeur
publieke gezondheid), R. Schwebke (controller), T. Nijland
(directiesecretaris)
publieke tribune: mw. J. Lezwijn, T. Thasing (GGD)

Afwezig:

J. Pierik-van der Snel (Brummen), M. Hospers (Hattem), mw. I.G. Saris
(Winterswijk), W. Vrijhoef (Voorst), mw. A. Vermeulen (DB GGD /
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland)

Verzendlijst: AB-leden, ambtenaren publieke gezondheid, management /
beleidsadviseurs GGD

1. Opening en vaststelling agenda
De heer Van den Berg opent de vergadering.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering d.d. 22 november 2018
De actiepuntlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.
Naar aanleiding van het verslag vraagt de heer Cziesso naar verduidelijking over het
aanbieden van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) SIMMER en de rollen die de
gemeenten en de GGD hierbij hebben.
De heer Ten Brinke probeert de vraag te begrijpen. Het product SLIMMER is
omschreven en geaccepteerd door de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars bepalen
welke zorgverleners SLIMMER kunnen aanbieden. Hij zegt toe dat hij het AB hierover
nader informeert.

Het A:
• stelt – met correctie van enkele tikfouten - het verslag vast;
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•

wacht de toegezegde informatie over de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
SIMMER af.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Vertegenwoordiging AB in jaarlijks gesprek met accountant
Jaarlijks is er een gesprek tussen een AB-vertegenwoordiging en de accountant over
de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening. Dit gesprek is deze keer op
donderdag 11 april 2019, wanneer er ook een AB-vergadering is. Het is wenselijk
hiervoor tijdig afspraken te maken.

Het AB besluit:
• mevrouw Vos (Oldebroek), de heer Vrijhoef (Voorst) en een plaatsvervanger uit het
DB van de heer Cziesso aan te wijzen als vertegenwoordigers voor de bespreking
van het accountantsverslag 2018;
• de heren Blaauw en Hoenderboom aan te wijzen als plaatsvervangers.

b. Openbaar maken inspectierapporten Wet maatschappelijke ondersteuning
GGD Noord- en Oost- Gelderland voert het toezicht op de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 uit voor de 22 gemeenten. Na twee jaar ervaring met toezicht wil
de GGD vanaf 2019 de inspectierapporten openbaar maken. Doel hiervan is
transparantie en kwaliteitsverbetering. De GGD’en streven op landelijk niveau ook naar
afstemming hierover.
De heer Hoenderboom zegt dat de Achterhoekse gemeenten niet akkoord gaan en
vinden dat eerst de colleges van B&W en het AB akkoord moeten gaan met
openbaarmaking.
De heer Krooneman zegt dat Elburg wel akkoord gaat met openbaarmaking, maar
hierover eerst een aantal werkafspraken wil maken.
De heer Companjen brengt vanuit Harderwijk de vraag in waar de bevoegdheid ligt om
te besluiten over openbaarmaking.
De heer Van den Berg zegt toe dat het DB hierop in de volgende AB-vergadering
terugkomt.

Het AB neemt kennis van de toezegging van het DB om in de volgende AB-vergadering
terug te komen op de besluitvorming over en de werkwijze bij het openbaar maken van
Wmo-inspectierapporten.

c. Zorgverzekeraars en GGD-reizigersadvisering
Coöperatie VGZ UA, met zorgverzekeraars als VGZ, Univé en IZA, heeft GGD GHOR
Nederland laten weten dat zij GGD’en voor 2019 géén contract aanbieden voor de
reisvaccinaties in de aanvullende verzekering. Dit betekent dat VGZ UA-verzekerden in
2019 hun GGD-reisvaccinaties niet meer vergoed krijgen. Gemeenten die een
gemeentepakket hebben afgesloten met Coöperatie VGZ UA zouden afspraken maken
met de zorgverzekeraar om de GGD als aanbieder van reisvaccinaties op te nemen.
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d. Uitwerking Bestuursagenda en Nationaal Preventieakkoord
De concept Bestuursagenda 2019 – 2023 ligt op dit moment bij de gemeenteraden,
met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De GGD werkt de definitieve
bestuursagenda verder uit en betrekt hierbij het Nationaal Preventie-akkoord. De GGD
betrekt de gemeenten hierbij. Het streven is dat de uitwerking van de Bestuursagenda
in juni van dit jaar gereed is.

Het AB neemt de mededelingen c. en d. voor kennisgeving aan.

e. Aanbeveling nieuw DB-lid
Mevrouw Van Haaren deelt me dat mevrouw Saris naar verwachting vanaf 28 februari
zal aftreden als wethouder van Winterswijk en daarmee als AB- en DB-lid van de GGD.
De Achterhoekse AB-leden betreuren dit persoonlijk voor mevrouw Saris. Zij zullen met
een aanbeveling komen voor de opvolging in het DB.

Het AB wacht de aanbeveling van de Achterhoekse gemeenten voor een nieuw DBlid af.

4. Uitgangspunten begroting 2020
De heer Van den Berg deelt mee dat van vijf gemeenten bekend is dat zij geen of een
instemmende zienswijze indienen. De gemeente Berkelland wijst de indexering met
5,31% af en wil naar index 2%. Hij stelt voor in een ronde de reacties van de
gemeenten te peilen.
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Ermelo: heeft moeite van de correctie achteraf van de indexering.
Epe: geen zienswijze
Harderwijk: geen zienswijze
Apeldoorn: verwacht instemmende reactie
Zutphen: door uitgevallen vergadering haalt Zutphen de termijn van 1 maart niet.
De raad beslist op 11 maart
De heer Nijland verzoekt al vast de concept-zienswijze toe te sturen. Het DB
behandelt de concept-begroting 2020 op 13 maart
Lochem: heeft de concept-zienswijze al aan de GGD gestuurd. Komt als hamerstuk
in de raad. Lochem gaat financieel akkoord en vraagt aandacht voor enkele
inhoudelijke aandachtspunten.
Putten: heeft ook een probleem met de termijn van 1 maart. Hierover is contact
geweest met de GGD. Het voorstel is in te stemmen met de begroting, met een
kanttekening bij indexering en het verzoek om het programma Nu niet zwanger als
plusproduct aan te bieden.
Elburg: geen zienswijze.
Oldebroek: geen zienswijze
Heerde geen zienswijze, wil het programma Nu niet zwanger in de komende
maanden bespreken.
Oost Gelre: het college gaat akkoord met de bestuursagenda. en de
uitgangspunten voor de begroting. Het college houdt vast aan de maximale
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•

•

•
•
•
•
•

indexering van 2% in de begroting 2020 en legt dit ook voor aan de raad. Aandacht
wordt gevraagd voor aansluiten bij lokale speerpunten en bij de Achterhoekse
thematafel De Gezondste Regio.
Berkelland is inhoudelijk akkoord, maar wil wel de Achterhoekse indexnorm blijven
hanteren. Verwacht wordt dat de raad hiermee akkoord gaat. Het
Portefeuillehoudersoverleg Sociaal in de Achterhoek wil de indexering in de GGDbegroting bespreken.
Oude IJsselstreek verwacht dat in de zienswijze de indexering aan de orde komt.
Daarover zullen de Achterhoekse portefeuillehouders ook overleggen. Een punt
van discussie is dat loonkosten achteraf worden gecorrigeerd. Dat is wat raar als
de gemeenten jaarlijks geld terugkrijgen van de GGD. Dit moet je zien te
voorkomen en beter inschatten.
Montferland: dient een zienswijze in over de indexering. Daarnaast wil Montferland
dat de GGD voor het programma Nu niet zwanger ruimte zoekt binnen de
bestaande begroting.
Bronckhorst: sluit zich aan bij Montferland.
Aalten: wegens ziekte is de zienswijze nog niet ambtelijk voorbereid. Aalten wil
aansluiten bij Achterhoekse lijn voor de indexering, al wil men hierover wel
overleggen.
Doetinchem: akkoord met de bestuursagenda en uitgangspunten, waarbij de
gemeenten een aantal aandachtspunten benadrukt.
Nunspeet: er komt een zienswijze over de systematiek van de index. Het voorstel
voor dit jaar is akkoord, maar over de komende jaren wil Nunspeet overleggen.

De heer Van den Berg bedankt de aanwezigen voor het overzicht. Het DB weet nu wat
er leeft en wacht de formele zienswijzen af.

Het AB neemt kennis van de stand van zaken van de reacties van de gemeenten op
de Uitgangspunten voor de begroting 2020.

5. Normen- en toetsingskader 2019
De heer Companjen vindt het bijzonder dat wetten wel worden opgenomen in het
overzicht en vervolgens niet-relevant worden genoemd.
De heer Nijland licht toe dat de belangrijkste relevante wetten worden genoemd en
vervolgens wordt bekeken wel wetten en bepalingen relevant zijn voor het financieel
beheer.
De heer Van den Berg zegt toe dat het DB hiernaar kijkt.

Het AB:
• besluit het Normenkader rechtmatigheidscontrole 2019 vast te stellen;
• wacht de toegezegde toelichting over de opgenomen wetten af.

6. Instellen Auditcommissie
Mevrouw Van Haaren gaat ervan uit dat het DB de AB-leden op tijd informeert over de
bijeenkomst van de auditcommissie.
De heer Van den Berg zegt dat het DB dit doet.
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Het AB besluit een auditcommissie in te stellen:
a. die tweemaal per jaar bij elkaar komt (in juli en december);
b. die bestaat uit de portefeuillehouder financiën, controller van GGD NOG, de
accountant, en de directeur publieke gezondheid;
c. AB leden worden geïnformeerd over en uitgenodigd voor de auditcommissie.
Zij besluiten per regio om al dan niet iemand af te vaardigen.

7. Resultaten bestuursopdracht ‘Samen aan de slag voor een sluitende aanpak
personen met verward gedrag in Noord- en Oost-Gelderland’
De heer Van den Berg geeft aan dat mevrouw Saris als verantwoordelijk portefeuillehouder afwezig is, maar het DB verwacht vragen wel te kunnen beantwoorden.
De heer Companjen zegt dat de pilots nog lopen en een vervolg nodig is, zodat de
opdracht aan de GGD nog niet is afgerond.
De heer Ten Brinke licht toe dat de bestuursopdracht uitging van termijnen en
specifieke doelen. Dat stuk heeft de GGD gedaan. Hij wil liever niet dat die opdracht
lang blijft hangen. De GGD blijft echter betrokken bij de open einden. Zo heeft ZonMw
onlangs subsidie toegezegd voor het project over morele oordeelsvorming en
informatie-uitwisseling. De GGD is projectleider en evalueert het project. Ook nieuwe
punten die opduiken pakt de GGD aan, zoals bijvoorbeeld signalen uit het
Veiligheidsnetwerk Oost met burgemeesters en politie. De heer Ten Brinke benadrukt
dat in de eerste plaats gemeenten verantwoordelijk zijn voor een sluitende aanpak. De
GGD kan samenwerking en verbinding bevorderen, als schakel tussen politie, GGZ en
gemeenten. Partijen vragen dit ook aan de GGD. Een actueel voorbeeld is overleg
over de afstemming van het aanbod van de GGZ, bekostigd door de zorgverzekeraars,
en het aanbod van de gemeenten via de Wmo. Het gaat om een domein met veel
communicerende vaten.
De heer Zeijts snapt deze lijn. Hij bepleit dat de GGD de voortgang bij het passend
vervoer blijft volgen, want dat gaat niet vanzelf goed.
De heer Cziesso vraagt of de GGD wel het vervolg op de bestuursopdracht blijft
monitoren.
De heer Wikkerink bepleit om ook de veranderingen rond de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz) vanaf 2020 erbij te betrekken.
De heer Van den Berg concludeert dat de bestuursopdracht is afgerond, maar de GGD
de open eindjes blijft oppakken. Hij zegt toe dat het DB dit vervolg bespreekt en erop
terugkomt.

Het AB besluit.
1. de resultaten van de bestuursopdracht ‘Samen aan de slag voor een sluitende
aanpak personen met verward gedrag in Noord- en Oost-Gelderland’ voor
kennisgeving aan te nemen;
2. vast te stellen dat hiermee de opdracht van de GGD afgerond is;
3. de toegezegde toelichting op de rol van de GGD bij het vervolg af te wachten.
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8. Presentatie GGD-benchmark 2017
De heer Ten Brinke en mevrouw Lezwijn presenteren de GGD-Benchmarkresultaten
2017.
De heer Ten Brinke verzoekt in zijn introductie naar de benchmark te kijken als middel
om te zien hoe het zit en wat je daarvan kunt leren. De benchmark is niet bedoeld als
oordeel over kwaliteit of ranking. Over kwaliteit gaat de inspectie voor de gezondheidszorg, die de GGD jaarlijks meerdere keren bezoekt. De 25 GGD’en in het land
verschillen nogal in organisatievorm, takenpakket en gemeentelijke bijdrage. Hoofddoel
van de benchmark is dat de GGD’en van elkaar leren.
Zie verder de bijgevoegde hand-out.

Het AB besluit kennis te nemen van de GGD-benchmark 2017.

9. Rondvraag en sluiting
De heer Zeijts wijst op een gezondheidsonderzoek door de GGD in het gebied Eefdewest. De aanleiding is ongerustheid bij de inwoners. De gemeente Lochem wil hierin
transparantie betrachten. Regionale en landelijke media hebben aandacht besteed.
De heer Zeijts wil ten eerste wijzen op de dynamiek die in de media en bij betrokkenen
inwoners in ontstaan. Hij wil graag meedenken als andere gemeenten hiermee te
maken krijgen. Ten tweede wijst hij erop dat bij milieuvergunningen bedrijven
individueel wordt bekeken en niet als totaal. Dat wil hij wel graag. De heer Zeijts
verwacht dat een soort normenkader of leidraad voor het opstellen van
omgevingsplannen nuttig kan zijn. Hij vraagt daarom of de GGD dit kan opstellen.
De heer Ten Brinke geeft aan dat normen concrete afkappunten veronderstellen, terwijl
in de praktijk vele factoren meespelen. Ook is er de belevingskant bij inwoners. Hij
vindt dat GGD wel moet zorgen voor duidelijke adviezen en handelingsperspectief. De
heer Ten Brinke zegt toe dat de GGD het verzoek bespreekt en met een reactie komt.
De heer Van den Berg heeft vanuit de gemeente Nunspeet goede ervaringen
opgedaan met de samenwerking met de GGD bij de inmiddels vastgestelde
omgevingsvisie.

De heer Krooneman vraagt of de GGD een rol heeft gehad bij de stankoverlast uit
Alblasserdam.
De heer Ten Brinke zegt dat het team medische milieukunde regelmatig een bijdrage
levert op inwonersbijeenkomsten over gezondheidsonderwerpen. Voor specialistische
onderwerpen werken de GGD’en in Oost-Nederland samen. De samenwerking omvat
ook de gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS), een operationele
functionaris die bij acute zaken wordt ingezet.

De heer Ten Brinke deelt mee dat hij na een tijd nadenken bij het DB de wens heeft
neergelegd om op afzienbare termijn de functie van DPG neer te leggen. Hij vervult
functie met volle inzet en met plezier, maar hij heeft behoefte aan een nieuwe horizon
en wil zaken oppakken waar hij nu niet aan toekomt. De heer Ten Brinke heeft geen
haast en is desgewenst bereid voor een warme overdracht aan zijn opvolger te zorgen.
Met het DB heeft hij afgesproken dat hij uiterlijk begin volgend jaar zijn functie neerlegt.
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Mevrouw Van Haaren vraagt of de heer Ten Brinke dan ook stopt als voorzitter van de
Achterhoekse thematafel De Gezondste Regio
De heer Ten Brinke zegt dat hij zijn opvolger hierop goed zal voorbereiden.
De heer Van den Berg zegt dat het streven van het DB is dat het AB per 1-1-2020 een
nieuwe directeur publieke gezondheid benoemt. Het DB wil hierbij een wervingsbureau
inschakelen en voor zomer al belangrijke stappen hebben gezet. Het is mooi dat er tijd
is voor een doordacht wervings- en selectietraject en een warme overdracht. Het DB
houdt het AB op de hoogte.

De heer Van den Berg sluit de vergadering.

Actiepuntenlijst
Nr.

Onderwerp

2018-02/0

bekostiging publieke gezondheidszorg
statushouders:
inspanningsverplichting voor dekking
kosten van € 192.200 voor extra
inspanningen jeugdgezondheidszorg
statushouders binnen de begroting 2018,
met inzet van het positief saldo 2017
monitoren toevoeging middelen voor
rijksvaccinatieprogramma aan het
Gemeentefonds t.o.v. bijdrage gemeenten
aan GGD voor RVP
Opnemen indicatoren in de GGDbegroting onderzoeken
Risicomanagement:
• kwantificering van risico’s voor
bepaling weerstandsvermogen
• daarbij risico bij “bij morele verplichting
uitvoering niet kostendekkend” te
bespreken, ook in AB
Aandachtspunten en toezeggingen over
uitwerking Bestuursagenda 2019-2023:
• aansluiting op sociaal domein
• debat over keuzes en prioriteiten in de
uitwerking van de Bestuursagenda
• inhoudelijke onderbouwing van keuzes
• voorstellen over uitwerking landelijk
Preventieakkoord
verduidelijking over aanbieden gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) SIMMER
en de rollen gemeenten en GGD hierbij.
terugkomen op besluitvorming over en de
werkwijze bij openbaar maken Wmoinspectierapporten

2018-04/02

2018-11/01
2018-11/02

2018-11/03

2018-02/01

2018-02/02
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Wie

Gereed

DB

2018

DB

dec. 2018

DB

11 april 2019

DB

11 april 2019

DB

11 april 2019

GGD

11 april 2019

DB

11 april 2019

9

2018-02/03 Opvolging mw. Saris in DB:
• aanbeveling nieuw DB-lid

11 april 2019

• voorstel nieuw DB-lid
2018-02/04 Normenkader rechtmatigheid: kijken naar
op te nemen relevante regelgeving
2018-02/05 Sluitende aanpak personen met verward
gedrag in NOG: toelichting op rol GGD bij
vervolg
2018-02/06 Bekijken mogelijkheden van een soort
normenkader of leidraad voor het
opstellen van omgevingsplannen

Achterhoekse ABleden
DB
DB

11 april 2019

DB

11 april 2019

GGD

11 april 2019

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD
Noord- en Oost-Gelderland op 11 april 2019,

……………………………………..
de directiesecretaris,

……………………………………..
de voorzitter.

thn/20190218
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Samenvatting (concept)verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: 14 februari 2019
Locatie: GGD-kantoor, Warnsveld

Volgende vergadering:
11 april 2019

1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag vergadering d.d. 22 november 2018
•

Het Algemeen Bestuur (AB) heeft het verslag vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
•

Jaarlijks is er een gesprek tussen een AB-vertegenwoordiging en de accountant
over de jaarrekening. Het AB heeft als vertegenwoordigers aangewezen mevrouw
Vos (Oldebroek), de heer Vrijhoef (Voorst) en de portefeuillehouder financiën in
het Dagelijks Bestuur (DB), de heer Cziesso (Apeldoorn).

•

De GGD voert het toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 uit
voor de 22 gemeenten. Vanaf 2019 wil de GGD de Wmo-inspectierapporten
openbaar maken.
Het AB wil hierover eerst een besluit van de colleges en werkafspraken.

•

Door een verwachte collegewisseling in Winterswijk zal mevrouw Saris aftreden
als wethouder en daarmee als AB- en DB-lid van de GGD. De Achterhoekse ABleden zullen met een aanbeveling komen voor de opvolging in het DB.

4. Uitgangspunten begroting 2020
•

In december 2018 hebben de gemeenteraden de Uitgangspunten voor de
begroting 2020 ontvangen. De gemeenten kunnen tot 1 maart a.s. hun zienswijze
hierop geven

•

Het AB heeft de (verwachte) reacties van de gemeenten doorgenomen. Een deel
van de gemeenten stuurt geen of een instemmende zienswijze. Een aantal
gemeenten heeft bezwaren tegen de gehanteerde indexering.

5. Normen- en toetsingskader 2019
•

Het AB heeft het Normenkader rechtmatigheidscontrole 2019 vastgesteld. De
accountant toetst hierop in zijn controle.

6. Instellen Auditcommissie
•

Het AB heeft besloten een auditcommissie in te stellen. Deze adviseert het AB
over zijn controlerende (financiële) taak en bereidt de besluitvorming in het AB
voor.

•

De auditcommissie bestaat uit de DB-portefeuillehouder financiën, de accountant,
de controller en de directeur publieke gezondheid. AB leden worden geïnformeerd
over en uitgenodigd voor de auditcommissie.
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7. Resultaten bestuursopdracht ‘Samen aan de slag voor een sluitende aanpak
personen met verward gedrag in Noord- en Oost-Gelderland’
•

De GGD heeft een bestuursopdracht uitgevoerd ‘Samen aan de slag voor een
sluitende aanpak personen met verward gedrag in Noord- en Oost-Gelderland’.
De opdracht ging over vier onderdelen: informatie-uitwisseling, 24/7-bereikbaarheid, passend vervoer en crisisplekken.

•

Het AB heeft vastgesteld dat hiermee de opdracht van de GGD is afgerond. Het
DB heeft toegezegd dat de GGD de “open eindjes” blijft oppakken. Dit komt in het
volgende AB terug.

8. Presentatie GGD-benchmark 2017
•

De GGD heeft de resultaten van de landelijke GGD-Benchmark 2017
gepresenteerd. De benchmark is bedoeld als middel om te zien hoe het zit en wat
je daarvan kunt leren. De benchmark is niet bedoeld als oordeel over kwaliteit.

9. Rondvraag
•

De heer Zeijts (Lochem) heeft zijn ervaringen gedeeld met een gezondheidsonderzoek door de GGD in het gebied Eefde-west. De aanleiding is ongerustheid
bij de inwoners.

•

De heer Ten Brinke heeft meegedeeld dat hij na een tijd nadenken bij het DB de
wens heeft neergelegd om op afzienbare termijn de functie van directeur publieke
gezondheid neer te leggen. Na tien jaar heeft hij behoefte aan een nieuwe horizon.
Het DB streeft ernaar dat het AB per 1-1-2020 een nieuwe directeur publieke
gezondheid benoemt.

U kunt de agenda en stukken voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van
GGD Noord- en Oost-Gelderland vinden op de website van de GGD (www.ggdnog.nl ,
onder de tab gemeenten en dan ‘Direct naar Vergaderingen algemeen bestuur’).

2
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Adviesnota
Algemeen bestuur
Datum:

11 maart 2019

Agendapunt:

3

Onderwerp:

Ingekomen stukken en mededelingen

a.

In de AB-vergadering van 14 februari 2019 heeft de heer Cziesso (Apeldoorn)
verduidelijking gevraagd over het aanbieden van de gecombineerde
leefstijlinterventie (GLI) SIMMER en de rollen die de gemeenten en de GGD
hierbij hebben.
De GGD en de gemeente Apeldoorn hebben inmiddels ambtelijk contact over de
mogelijkheden om SLIMMER in Apeldoorn aan te bieden en belemmeringen weg
te nemen.
Voorstel: voor kennisgeving aan te nemen.

b.

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland delen mee dat GGD Noord- en OostGelderland voor 2019 onder repressief financieel toezicht valt (dit is de minst
belastende vorm, zie bijgevoegde brief). GS hebben de begroting 2019 voor
kennisgeving aangenomen. Als aandachtspunt voor de begroting 2020 geven GS
mee dat financiële stukken niet altijd de vereiste informatie bevatten.
Navraag leverde op dat de provincie dit laatste in zijn algemeenheid bedoelt en
dat het niet GGD NOG betreft.
Voorstel: voor kennisgeving aan te nemen.

Bijlage:
b. brief GS Gelderland
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Datum
28 februari 2019

Besluit

Zaaknummer
2019-002307

Onderwerp
Toezichtvorm 2019 en
aandachtspunten 2020

GGD Noord en Oost Gelderland
T.a.v. Dagelijks bestuur
Postbus 3
7200 AA Zutphen

Inlichtingen bij
Sandy Lantang - van der Greft
026 359 9992
post«Dgelderland.n1
Blad
1 van 4

Geachte bestuursleden,
Binnen de provincie Gelderland zijn 43 gemeenschappelijke regelingen die de begroting en de
jaarrekening aan Gedeputeerde Staten moeten sturen. Uw gemeenschappelijke regeling is daar één
van.
Wij hebben de begroting 2019 van uw gemeenschappelijke regeling ontvangen. We hebben uw
begroting beoordeeld op de financiële positie van uw gemeenschappelijke regeling voor het jaar
2019. Daarbij hebben wij ook de door u vastgestelde jaarrekening 2017 betrokken.
Toezichtvorm
Uw gemeenschappelijke regeling valt voor het jaar 2019 onder repressief toezicht (minst belastende
vorm). Wij hebben de begroting 2019 voor kennisgeving aangenomen.
Aandachtspunten
In bijlage 1 vindt u een aantal belangrijke aspecten van het toezicht op gemeenschappelijke
regelingen. Wij gaan ervan uit dat u deze meeneemt bij het opstellen van de begroting 2020, de
meerjarenraming 2021-2023 en de jaarrekening 2018. Het is ons opgevallen dat vorige begrotingen
en jaarrekeningen niet altijd aan alle vereiste bepalingen voldeden. Zo waren bijvoorbeeld de
financiële kengetallen, het overzicht van incidentele baten en lasten en de deelnemersbijdragen niet
opgenomen. Wij wijzen u ook op de genoemde fatale termijnen voor inzending van de begroting en
jaarrekening en de bepalingen en richtlijnen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Deze bepalingen en richtlijnen gelden vanaf begrotingsjaar 2018.

Markt n 1 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 1 6800 GX Arnhem
026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G
Btw-nummer: NLoo1825100.Bo3
KvK-nummer: 51468751
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Datum
28 februari 2019
Zaaknummer
2019-002307

Blad
2 \Tall 4

Wijzigingen doorgeven
Wij verzoeken u wijzigingen met betrekking tot uw gemeenschappelijke regeling aan ons door te
geven (bijvoorbeeld gegevens contactpersoon, naamswijziging of het oprichten van nieuwe
gemeenschappelijke regelingen).
Wilt u reageren op deze brief of wijzigingen doorgeven?
Neem dan contact op met Sandy Lantang — van der Greft, telefoon o26 259 99 92, email
slantanz@gelderland.nl.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

L fr

Commissaris van de Koning

---Margareta Rajkowski-Vijfschagt
Plv. secretaris

Bijlage:
• Aandachtspunten provinciaal toezicht
Voor deze beoordeling en bijlage gelden:
• Gemeentewet, artikel 203, 212, 214
• Gemeentewet
• Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34
• Wet gemeenschappelijke regelingen
• Algemene wet bestuursrecht
• Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
• Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw
bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX
Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. Meer informatie vindt u op
www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket 026 359 99 99.
Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie
www.rechtspraak.nl.

provincie
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Datum
28 februari 2019
Zaaknummer
2019-002307
Blad
3 van 4

Bijlage 1: aandachtspunten provinciaal toezicht
Termijnen toesturen begroting en jaarrekening
Stuur de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting voor 1 augustus van het jaar
voorafgaand aan het jaar waarover de begroting gaat. Stuur de door het algemeen bestuur
vastgestelde jaarrekening (inclusief accountantsverklaring) voor 15 juli van het jaar volgend op het
jaar waarover de jaarrekening gaat. Wanneer wij de begroting of jaarrekening te laat ontvangen,
kunnen we de gemeenschappelijke regeling onder preventief (zwaardere vorm van) toezicht stellen.
Deze termijnen zijn er zodat er actueel inzicht is in de financiële positie van de gemeenschappelijke
regeling. Dit is vooral van belang voor de gemeenten die deelnemen aan uw gemeenschappelijke
regeling. Zij kunnen de informatie dan meenemen in hun begrotingscyclus.
Criteria repressief toezicht in 2020
De uitgangspunten om voor het begrotingsjaar 2020 voor het repressieve toezicht in aanmerking te
komen zijn:
1 De begroting 2020 is volgens ons in structureel en reëel evenwicht. Als dat niet het geval is,
maakt de meerjarenraming aannemelijk dat dit evenwicht uiterlijk in 2023 tot stand komt.
2 De jaarrekening 2018 is in structureel en reëel evenwicht. Als de jaarrekening niet in evenwicht
is, betrekken we het structureel tekort bij ons onderzoek van de begroting 2020. Dit betekent
dat de u in de jaarrekening goed inzicht moet geven in het structurele en incidentele aandeel
van het tekort.
3 Stuur ons de door het algemeen bestuur vastgestelde jaarrekening 2018 voor 15 juli 2019 en de
vastgestelde begroting 2020 voor 1 augustus 2019.
Structureel evenwicht betekent dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door
structurele baten. Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van
de ramingen. Daarbij moet de begroting/meerjarenraming uiteraard volledig zijn.
Bij de beoordeling van het structureel en reëel evenwicht kijken wij of er sprake is van een
opschuivend perspectief. Daarmee wordt bedoeld dat het niet is toegestaan om ieder jaar opnieuw
een (meerjaren) begroting aan te bieden waarbij uitsluitend de laatste jaarschijf in evenwicht is. Is
er in uw (meerjaren) begroting alleen evenwicht in de laatste jaarschijf (2023) van de
meerjarenraming? Dan beoordelen wij of er sprake is van opschuivend sluitend
meerjarenperspectief. Dit is het geval als ook bij de begroting 2019 alleen de laatste jaarschijf
(2022) structureel en reëel in evenwicht was. Als dat zo is, dan moeten bij de begroting 2020
minimaal de laatste twee jaarschijven structureel en reëel in evenwicht zijn (2022 en 2023).
Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk toezicht
Interbestuurlijk toezicht (IBT) is het toezicht tussen de verschillende overheidslagen. Zo houdt
provincie Gelderland toezicht op de uitvoering van wettelijke taken door lokale overheden
(gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) in Gelderland. We houden toezicht
bij lokale overheden op de volgende gebieden: ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, milieu,
financiën, archief, huisvesting verblijfsgerechtigden, water en monumentenzorg en archeologie.
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Zaaknummer
2019-002307

Blad
4 van 4

In het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 is per toezichtgebied
beschreven wat de belangrijkste risico's zijn als de betreffende wettelijke taak door lokale
overheden niet goed wordt uitgevoerd, welke informatie we als toezichthouder willen ontvangen
van de lokale overheden en wanneer volgens ons sprake is van een goede, matige of gebrekkige
taakuitvoering. Het Uitvoeringsprogramma vindt u op www.gelderland.nl/ibt.
Wetgeving
De Gemeentewet en Wet gemeenschappelijke regelingen stellen regels aan de begroting en
jaarrekening. In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staan
aanvullende regels waaraan uw gemeenschappelijke regeling moet voldoen. Het gaat onder andere
om de financiële kengetallen (zoals structurele begrotingsruimte in het begrotingsjaar en meerjarig,
de solvabiliteitsratio en de netto schuldquote), de bijdragen van de deelnemende gemeenten, het
overzicht van incidentele baten en lasten en de geprognosticeerde balans.
Notities BBV
In de notitie Verbonden partijen leest u meer over de relevante aspecten van verbonden partijen
met betrekking tot vraagstukken van begroting, verantwoording en governance voor gemeenten,
provincies en waterschappen. In drie andere notities leest u meer over de structurele en incidentele
baten en lasten, gebeurtenissen na balansdatum en tussentijds winstnemen. U vindt de notities op
de website van de Commissie BBV: https://www.commissiebbv.nl. Houd bij de samenstelling van
de begroting en jaarrekening rekening met deze BBV-richtlijnen.
Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader
Gedeputeerde Staten (GS) houden in elke provincie toezicht op de ontwikkeling van de financiële
positie van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Voor het financieel toezicht op de
provincies is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) verantwoordelijk.
Deze dertien toezichthouders maken gezamenlijk afspraken over de wijze waarop zij het toezicht
invullen. Het kader 'Kwestie van evenwicht' geeft de richting van de invulling van het financieel
toezicht aan. Zie voor het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader www.gelderland.nl/ibt .
Financiële verordening
Gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht om een financiële verordening op te stellen. In deze
verordening staan de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financiële beheer en de
inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van
rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. De financiële verordening moet binnen
twee weken na vaststelling door het algemeen bestuur worden gestuurd aan Gedeputeerde Staten.
Heeft u ons de financiële verordening nog niet gestuurd nadat deze is vastgesteld? Dan vragen wij u
dit alsnog te doen. Stuur ons gewijzigde verordeningen in de toekomst binnen twee weken na
vaststelling.
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Adviesnota
Algemeen bestuur
Datum:

11 april 2019

Agendapunt:

4

Portefeuillehouder:

G. van den Berg

Onderwerp:

Aanwijzing DB-lid en portefeuilleverdeling DB

Voorstel:
1. kennis te nemen van de aanwijzing van mevrouw E.S.F. Schepers-Janssen als ABlid namens Winterswijk;
2. op aanbeveling van de AB-leden van de Achterhoekse gemeenten de heer
J.C. Wikkerink aan te wijzen als lid van het dagelijks bestuur;
3. kennis te nemen van het besluit van het DB om de portefeuilleverdeling te
bespreken als DB weer voltallig is;
4. kennis te nemen van het besluit van het DB om de heer S.W. Krooneman vanuit het
GGD-bestuur aan te wijzen als bestuurlijk trekker van de afstemming op NOGniveau bij de sluitende aanpak van personen met verward gedrag.

Inleiding
In Winterswijk is op 28 februari 2019 een nieuw college van B&W aangetreden. Mevrouw
I.G. Saris is afgetreden als wethouder van Winterswijk en daarmee als lid van het algemeen
bestuur (AB) en dagelijks bestuur (DB) van de GGD. De Achterhoekse AB-leden hebben in
de AB-vergadering van 14 februari 2019 gezegd dat zij met een aanbeveling voor de
opvolging in het DB komen.

Beoogd effect
Volledige bezetting en goede taakverdeling in het DB.

Argumenten
1.1. Elk college wijst uit zijn midden één lid, te weten de portefeuillehouder volksgezondheid,
aan voor het algemeen bestuur (AB).
In het nieuwe college van B&W van Winterswijk heeft mevrouw E.S.F. (Elvira) SchepersJanssen de portefeuille Gezondheid. Het college heeft haar aangewezen als lid van het AB
van de GGD (zie brief d.d. 7 maart 2018). De aanwijzing van AB-leden is geregeld in de Wet
gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling GGD NOG 2016.

18

2.1. De Achterhoekse AB-leden doen een aanbeveling om de heer J.C. Wikkerink (Aalten)
aan te wijzen als DB-lid.
Volgens bestuurlijke afspraken doen de AB-leden uit de drie regio’s Achterhoek, NoordVeluwe en Oost-Veluwe/Midden-IJssel een aanbeveling voor DB-leden -lid uit hun midden.
Het Algemeen Bestuur neemt in de praktijk de aanbevelingen over.
Namens de acht Achterhoekse AB-leden heeft de heer J. Huizinga meegedeeld dat zij
aanbevelen om de heer J.C. (Joop) Wikkerink, wethouder van Aalten, aan te wijzen als lid
van het DB.
3.1. De nieuwe samenstelling kan reden zijn om de taakverdeling binnen het DB opnieuw te
bezien.
Na ons aantreden hebben wij op 5 september 2018 de verdeling van de portefeuilles en de
onderlinge vervanging binnen het DB bepaald. Als het DB weer voltallig is, nemen wij
hierover opnieuw een besluit. Daarna informeren wij uw bestuur, zoals bepaald in de
gemeenschappelijke regeling.
4.1. Het is wenselijk een nieuwe bestuurlijk trekker vanuit het GGD-bestuur aan te wijzen
voor de afstemming op NOG-niveau bij de sluitende aanpak van personen met verward
gedrag.
Mevrouw Saris was, samen met burgemeester O. van Dijk van Oude IJsselstreek, bestuurlijk
opdrachtgever voor de bestuursopdracht die de GGD heeft uitgevoerd voor de aanpak van
personen met verward gedrag.
Uw bestuur heeft op 14 februari 2019 de wens uitgesproken dat de GGD betrokken blijft de
“open eindjes” en het vervolg van de bestuursopdracht (zie ook agendapunt 11). Het
aanwijzen van een “bestuurlijk boegbeeld” helpt bij het invullen van deze rol door de GGD.
Daarom hebben wij de heer Krooneman aangewezen als bestuurlijk trekker.

Kanttekeningen
Financiën
Vervolg
• Het DB deelt de nieuwe afspraken over taakverdeling en vervanging deel aan het AB.
Communicatie
De GGD past de informatie over AB en DB op de website van de GGD aan.

Warnsveld, 22 maart 2019
Het Dagelijks Bestuur,
D.W. ten Brinke,
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg,
voorzitter

Bijlagen:
-
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2

gemeente

Winterswijk
Postadres

Postbus 101 7100 AC Winterswijk

GGD Noord- en Oost-Gelderland
t.a.v. dhr. D.W. ten Brinke, directeur
Postbus 3
7200 AA ZUTPHEN

Zaaknummer :
Uw kenmerk :
Bijlage(n) :
Kopie aan :

173062
----

bezoekadres : Stationsstraat 25
Telefoon : (0543) 543 543
Fax : (0543)) 543 065
e-mail : gemeente@winterswijk.n1
internet : www.winterswijk.nl
KVK 09219446

Team : Bestuursadviseur
Behandeld door : M. Keur
Verzenddatum : 7 maart 2019

Onderwerp : Vertegenwoordiging gemeente Winterswijk in GGD-bestuur

Geachte heer Ten Brinke,
Hierbij bericht ik u het volgende.
De samenstelling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Winterswijk is recent gewijzigd. Naar aanleiding hiervan heeft het college in zijn vergadering
van 5 maart 2019 besloten om als afvaardiging in het Algemeen bestuur van de GGD NOG
te benoemen wethouder mevr. E.S.F. Schepers-Janssen; plaatsvervanger blijft
burgemeester dhr. B.J.J. Bengevoord.

Met vriendelijke groet,

Marry 1 e
Bestuursadviseur

Vermeld bij contact en correspondentie het zaaknummer. Wij kunnen u dan sneller van dienst zijn.
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Informatienota
Algemeen bestuur
Datum:

11 april 2019

Agendapunt:

5

Portefeuillehouder:

G. van den Berg

Onderwerp:

Benoemingsprocedure directeur publieke
gezondheid

Kennisnemen van:
1. de inrichting van de procedure en de tijdsplanning

Inleiding
De huidige directeur publieke gezondheid, Dick ten Brinke, heeft u in uw vergadering van
14 februari 2019 meegedeeld dat hij uiterlijk begin 2020 stopt als directeur GGD / directeur
publieke gezondheid (DPG). Wij hebben uitgesproken dat uiterlijk 1 januari 2020 een nieuwe
directeur aantreedt. Ook hebben wij toegezegd u op de hoogte te houden van de
benoemingsprocedure.
Het algemeen bestuur van de GGD benoemt de directeur publieke gezondheid, op
voordracht van het dagelijks bestuur en in overeenstemming met het bestuur van de
Veiligheidsregio NOG. De DPG geeft leiding aan de GGD en aan de geneeskundige
hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR, onderdeel van de Veiligheidsregio NOG). Dit is
geregeld in art. 14, derde lid, Wet publieke gezondheid en art. 21 Wet veiligheidsregio’s.

Kernboodschap
Wij richten ons in de tijdsplanning op selectie van een kandidaat vóór de zomervakantie. De
formele benoeming kan dan plaatsvinden in uw vergadering van 4 juli 2019 of in een extra
vergadering van uw bestuur in augustus/september.
Bij de wervings- en selectieprocedure laten wij ons ondersteunen door een wervings- en
selectiebureau. Op basis van gesprekken met drie bureaus hebben wij gekozen voor
Vanderkruijs executive search.
Wil hebben besloten een selectiecommissie en een adviescommissie in te stellen. De
samenstelling is als volgt:
• selectiecommissie met vertegenwoordigers van ons bestuur (3) en van het dagelijks
bestuur van de Veiligheidsregio NOG (1): de heer Van den Berg, mevrouw De Waard, de
heer Huizinga en mevrouw Vermeulen;
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•

adviescommissie met vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad GGD (2), het
Managementteam GGD (1), het bureau GHOR van de VNOG (1) en het team Bestuur &
Organisatie GGD (1).

Bij de samenstelling van de selectiecommissie hebben wij we ons gericht op spreiding van
de leden over de drie regio’s, politiek-bestuurlijke achtergrond en man/vrouw-verhouding.
Ook is bestuurlijke inbreng vanuit het DB VNOG wenselijk.
De adviescommissie is van belang voor het draagvlak voor de benoeming binnen de GGDorganisatie. De Ondernemingsraad heeft adviesrecht bij de benoeming.
De wervings- en selectieprocedure werken wij verder uit in overleg met Vanderkruijs. De
eerste stap in de procedure is het opstellen van een profielschets. De selectiecommissie
betrekt hierbij de adviescommissie.

Communicatie
De werving vindt via verschillende media plaats. Op geëigende momenten informeren wij u
en de medewerkers van de GGD.

Vervolg
Op dit moment ziet de tijdsplanning er globaal als volgt uit:
• voorbereiding en werving maart - mei
• selectie juni
• benoeming juli (AB en bestuur VNOG)
• start werkzaamheden uiterlijk 1-1-2020

Warnsveld, 22 maart 2019
Het Dagelijks Bestuur,

D.W. ten Brinke,
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg,
voorzitter

Bijlagen:
−
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Adviesnota
Algemeen Bestuur
Datum:

11 april 2019

Agendapunt:

6

Portefeuillehouder:

G. van den Berg

Onderwerp:

Bestuursagenda 2019 – 2023

Voorstel:
1. de Bestuursagenda 2019 – 2023 vast te stellen;
2. In de uitwerking van de Bestuursagenda de ontvangen reacties mee te nemen.

Inleiding
Uw bestuur heeft de concept-Bestuursagenda vastgesteld op 22 november 2018. In
december 2018 hebben wij de concept-Bestuursagenda aan de raden van de gemeenten
gezonden. De gemeenten hebben tot 1 maart 2019 hun zienswijze hierop kunnen geven.
Enkele gemeenten hebben aangegeven hun zienswijze begin maart te verzenden. Uit de 18
inmiddels ontvangen reacties, waarvan 10 een zienswijze, komt een redelijk eenduidig beeld.

Beoogd effect
Het Algemeen Bestuur stelt de Bestuursagenda vast. Daarmee is er met draagvlak vanuit de
gemeenten een richting gegeven aan het beleid van de GGD in de periode 2019-2023.

Argumenten
1.1 De tot nu toe ontvangen reacties vanuit de gemeenten geven geen aanleiding
(grootschalige) wijzigingen in de concept-Bestuursagenda aan te brengen.
In veel van de reacties wordt aangegeven dat men zich herkent in de prioriteiten en
inhoudelijk kan instemmen met de concept-Bestuursagenda.
2.1 Bij de uitwerking van de Bestuursagenda kunnen de reacties worden opgepakt.
Veel gemeenten geven in hun reactie aan dat er behoefte is aan heldere en concrete
(SMART) afspraken, transparantie en goed opdrachtgever-opdrachtnemerschap. In de
uitwerking van de Bestuursagenda, in de vorm van de programmabegroting en de
verschillende projecten, kunnen wij aan deze wens tegemoetkomen.
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Ook geven een aantal gemeenten aan dat aansluiting bij (de opgaven) in het Sociaal domein
gewenst is. De GGD werkt hier samen met de gemeenten aan. Actueel is bijvoorbeeld de
uitwerking van het Nationaal Preventieakkoord in regionale/lokale preventieagenda’s.
De gemeente Ermelo geeft in haar reactie aan dat zij de verhoging van de vaccinatiegraad
graag terugziet in de (uitvoering van de) Bestuursagenda. De GGD is - samen met andere
betrokken partijen - in overleg met de gemeente Ermelo over intensivering van de
communicatie met ouders en kinderen over het vaccinatieprogramma.
Een aantal Achterhoekse gemeenten verzoeken afstemming met de thematafel ‘De
gezondste regio’ gezien de overlap aan onderwerpen. De directeur publieke gezondheid, de
heer Ten Brinke, zorgt als voorzitter van de thematafel voor de afstemming met het beleid
van de GGD.

Kanttekeningen
1.1. De Bestuursagenda wordt vaak algemeen en een document op hoofdlijnen genoemd.
In de uitwerking en in de programmabegroting kunnen de prioriteiten verder aangescherpt
worden.

Financiën
n.v.t.

Vervolg
De GGD is bezig met de uitwerking van de Bestuursagenda en betrekt hierbij de ambtenaren
publieke gezondheid van de gemeenten. De uitwerking komt aan de orde in de ABvergadering van 4 juli 201.

Communicatie
Na vaststelling wordt de Bestuursagenda op de website van de GGD NOG geplaatst en
worden de gemeenteraden met een brief geïnformeerd.

Warnsveld, 13 maart 2019
Het Dagelijks Bestuur,
D.W. ten Brinke,
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg,
voorzitter

Bijlagen:
1. Overzicht reacties van de gemeenten op de concept-Bestuursagenda
2. Bestuursagenda
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Bijlage: Overzicht zienswijzen gemeenten op Bestuursagenda 2019 - 2023 (stand van zaken d.d. 21 maart 2019)

Gemeente
Aalten
Apeldoorn

Zienswijze
Voorlopige zienswijze gemeenteraad Apeldoorn d.d. 28-1-2019:
Bestuursagenda 2019 – 2023 NOG Gezonder
Wij kunnen instemmen met de bestuursagenda die op hoofdlijnen de uitgangspunten en prioriteiten
aangeeft voor de komende bestuursperiode. Het is belangrijk dat de bestuursagenda uitgewerkt wordt tot
concrete activiteiten die in samenspraak met de gemeenten tot stand komen.
Programma Nu Niet Zwanger
In Apeldoorn bestaat een samenwerkingsverband van meerdere organisaties die kwetsbare moeders en
gezinnen helpt een zwangerschap uit te stellen. Wij staan open voor een nadere kennismaking met het
Programma Nu Niet Zwanger om te bekijken of dit een aanvulling kan zijn op onze werkwijze.

Berkelland

E-mail 30 januari 2019:
Alleen een zienswijze op de uitgangspunten; geen zienswijze gemeld over de bestuursagenda.

Bronckhorst Brief d.d. 20-2-2019:
Wij kunnen ons vinden in de Bestuursagenda 2019 - 2023 van de GGD. Wij delen de bevindingen van het
algemeen bestuur dat de Bestuursagenda een algemeen karakter heeft. Het is een agenda op hoofdlijnen.
Wij onderschrijven de vier aandachtspunten die door het algemeen bestuur zijn meegegeven en willen die
nogmaals onder uw aandacht brengen voor de uitwerking:
- Aansluiting van publieke gezondheid op het sociaal domein
- Debat over keuzes en prioriteiten in de uitwerking van de bestuursagenda
- Inhoudelijke onderbouwing van keuzes
- Voorstellen over uitwerking Nationaal Preventieakkoord
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Gemeente
Brummen

Zienswijze
Conceptbrief d.d. 25-2-2019:
Aansluiten bij opgaven Sociaal Domein
Wij willen graag dat de bestuursagenda van de GGD NOG aansluit bij de ambities van de gemeente en
rekening houdt met de beperkte financiële middelen van de gemeenten. In de bestuursagenda van de
GGD NOG staan 4 prioriteiten benoemd. Wij vragen de GGD NOG om binnen deze prioriteiten aan te
geven welke vernieuwing zal plaatsvinden (gericht op de transformatie in het sociale domein en de
samenwerking met lokale wijkteams en welke (oude) activiteiten daardoor kunnen vervallen. Voorkomen
moet worden dat door deze prioriteitstelling een stapeling van oude en nieuwe activiteiten zal
plaatsvinden.
Wij willen zelf kunnen bepalen of wij een activiteit willen afnemen of niet. Bij een collectieve financiering
als de inwonerbijdrage is dit onmogelijk. De beperkte financiële middelen van de gemeente maken dit
soort keuzes wel noodzakelijk. Wij vinden daarom dat het onderscheid in A, B1, B2, C en D taken strikter
moet worden toegepast.

Doetinchem

Brief d.d. 28-2-2019:
Zienswijze ta.v. de Bestuursagenda
Wij kunnen ons vinden in de Bestuursagenda 2019-2023 van de GGD. Wij delen de bevinding van het Algemeen Bestuur dat
de Bestuursagenda een algemeen karakter heeft. Het is een agenda op hoofdlijnen. Wij staan achter de beschreven hoofdlijnen
en vier prioriteiten.
Wij benadrukken het belang wat wij hechten aan de onderstaande aandachtspunten uit de agenda en vullen deze op één punt
aan.
• Het uitgangspunt is positieve gezondheid vanuit perspectief van volksgezondheid. De agenda benoemt daarbij de invloed
van de fysieke en sociale omgeving op de mens. Dat vertaalt zich vanuit volksgezondheid m.n. in het versterken en
bevorderen van een gezondheidsbevorderende omgeving.
• De opzet van de agenda biedt de nodige ruimte aan de uitvoering. Wij achten het de taak van de GGD om de uitvoering
goed te monitoren. Dat vraagt heldere afspraken tussen GGD en gemeenten over doelen en te verwachten resultaten per
interventie.
• Het is daarom goed dat het opdrachtgeverschap-opdrachtnemerschap gemeenten-GGD ook op de agenda staat wat mede
zorg draagt voor heldere werkafspraken.
• Er wordt aansluiting gezocht bij de preventieagenda's van gemeenten. Deze bieden inhoudelijk de "suggesties en
voorstellen" zoals u deze in uw aanbiedingsbrief ook vraagt.
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Gemeente

Zienswijze
•

Elburg
Epe
Ermelo

Wij verzoeken u als organisatie actief bij te dragen aan de afstemming tussen de thematafel "de gezondste regio" en het
door gemeenten vastgestelde regionaal preventieprogramma "regiogemeenten Achterhoek" waar het gaat om overlap in
onderwerpen en uitvoering daarvan.

Ambtelijke mededeling dat de gemeente waarschijnlijk geen zienswijze indient.
Concept zienswijze d.d. 28-2-2019:
Zienswijze op bestuursagenda 2019-2023 GGDNOG
De Bestuursagenda 2018-2012 wordt geconcretiseerd op basis van jaarplannen.
Wij vragen in het algemeen aandacht voor meer transparantie en efficiënte inzet van de gelden.
Prioriteit wordt gegeven aan preventie door meer inzet aan de voorkant bij de jeugd met als concreet
onderdeel de Jeugdgezondheidszorg en inzet van de schoolarts op het basisonderwijs.
Ook zijn er zorgen over de vaccinatiegraad. Het rijksvaccinatieprogramma is per 1 januari 2019 wettelijk
verankerd in de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en daarmee onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van
gemeenten gekomen. Dit in combinatie met het feit dat de vaccinatiegraad in Ermelo langzaam daalt naar
een zorgelijk percentage, geeft aanleiding om ook de vaccinatiegraad als Ermelose prioriteit op te nemen
in de jaarplannen ter uitvoering van de bestuursagenda GGDNOG.
E.e.a. dient plaats te vinden met respect voor de keuzevrijheid en identiteit.
De heer Ten Brinke, directeur GGDNOG, heeft tijdens de commissievergadering van 20 februari 2019
aangegeven hierin een stellige opdracht voor de GGD NOG te zien luidende: zo veel mogelijk mensen
beschermen tegen gezondheidsrisico's. Inzetten op een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Graag zet de
gemeente Ermelo het gezamenlijk overleg met GGD en ICARE voort om aan te sluiten bij de hierop in
ontwikkeling zijnde landelijke initiatieven en dit concreet met lokale acties voor de inwoners van Ermelo te
versterken.
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Gemeente
Harderwijk

Zienswijze

Hattem

E-mal d.d. 12-2-2019:

Heeft besloten geen zienswijze in te dienen.
Heerde

Brief d.d. 19-2-2019:
Gemeenteraad stemt in met de bestuursagenda en dient geen zienswijze in.

Lochem

Conceptreactie d.d. 6-2-2019
Inhoudelijke prioriteiten en uitgangspunten
Wij herkennen ons in de bestuursagenda genoemde prioriteiten1 en uitgangspunten2. Wij adviseren om in
de uitvoering tot meer SMART geformuleerde doelstellingen te komen, zodat duidelijker wordt wat de
prioriteiten van onze (GGD)-regio zijn en hoe deze opgepakt worden. We vragen tevens ook de volgende
aandachtspunten te betrekken:
• Positieve gezondheid: wij ondersteunen dit uitgangspunt en zien het als een verantwoordelijkheid
van de inwoner zelf, gemeente en maatschappelijke partners kunnen daarbij ondersteunen. We
vragen u vanuit het perspectief volksgezondheid. ook hierover in de uitwerking van de
levensdomeinen/dimensies aan te geven waar de GGD ‘van’ is.
• Gezondheidsbevorderende omgeving: de bestuursagenda benoemt daarbij de invloed van de
fysieke en sociale omgeving op de mens. Dat vertaalt zich vanuit volksgezondheid vooral in een
gezondheidsbevorderende – en beschermende maatregelen voor een gezonde leefomgeving. Wij
denken o.a. aan de (adviserende) rol van de GGD in het opstellen van een normenkader (o.a.
luchtkwaliteit, geluid) en regionale samenwerking daartoe.
• Opdrachtgeverschap-opdrachtnemerschap: de opzet van de bestuursagenda biedt de nodige
ruimte aan de uitvoering. Dat vraagt om een concretisering en duidelijke afspraken over wat we van
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Gemeente

Zienswijze
elkaar mogen verwachten. Wij vinden het van belang dat de GGD inspeelt op lokale prioriteiten
(o.a. ten aanzien van de jeugdgezondheidszorg) binnen de inwonerbijdrage en daarop gedurende
het jaar aanspreekbaar is.
• Aansluiten op lokale (preventieve) speerpunten en bundelen krachten: dit vinden wij een goed plan,
maar is een continu-proces. Wij stellen in 2019 nieuw beleid op ten aanzien van preventie en lokaal
gezondheidsbeleid. Dat moet meer zicht geven op onze lokale prioriteiten, doelgroepen en het
beschikbare budget voor preventie. De gemeenteraad van Lochem neemt hierover in het tweede
kwartaal van 2019 een besluit. Wij vragen u om kennis te nemen van onze speerpunten in relatie
tot uw regionale taken ten aanzien van preventie. Wij waarderen het dat de GGD het voortouw
neemt om via bewezen effectieve interventies de volksgezondheid te bevorderen. Wij worden graag
in een vroeg betrokken bij dit soort keuzes. Ten aanzien van het programma ‘nu niet zwanger’
kunnen wij nog geen toezegging doen voor een aanvullende gemeentelijke bijdrage met betrekking
tot 2020.
1

NOG gezondere jeugd, NOG gezondere leefomgeving, NOG gezonder oud worden, BOG gezondere leefstijl
Aansluiten op lokale preventie-agenda’s, gemeenten investeren in preventie, bereiken kwetsbare groepen, vergroten effecten
gezondheidsprogramma’s
2

Montferland

Conceptreactie d.d. 25-2-2019:
Bestuursagenda:
Inhoudelijk kunnen wij ons hierin vinden. Het is een document op hoofdlijnen en algemeen van karakter.
Er worden vier prioriteiten in opgenomen waar wij mee in kunnen stemmen. De uitwerking daarvan zal
plaatvinden in de jaarlijkse programmabegrotingen.
Als eerste is onze zienswijze dat uitvoering van de Bestuursagenda in principe dient plaats te vinden
binnen de bestaande financiële kaders. Daar waar dat anders wordt dient dit vooraf aan de deelnemende
gemeente te worden voorgelegd. Uiteindelijke besluitvorming ligt bij het Algemeen Bestuur van de GGD.

Nunspeet
Oldebroek

Ambtelijke mededeling dat de gemeente waarschijnlijk geen zienswijze indient.
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Gemeente
Oost Gelre

Zienswijze
E-mail d.d. 28-2-2019 – voorlopige zienswijze:
In te stemmen met de concept-Bestuursagenda 2019-2023 en daarbij vragen wij aandacht voor
aansluiting bij het Regionaal Preventieprogramma Volksgezondheid en Sociaal Domein en afstemming
daarvan met de thematafel ‘De gezondste regio’ van Regio Achterhoek.
De GGD voert reguliere wettelijke taken uit. Wanneer zij, zoals ook de bestuursagenda aangeeft, verder
aansluiting zoekt bij de preventieagenda’s van gemeenten geeft dit automatisch invulling aan de door de
GGD gevraagde ‘suggesties en voorstellen’. Het is dan zaak om heldere afspraken te maken over de
uitvoerende taken en dit goed te monitoren. Dit raakt het opdrachtgeverschap-opdrachtnemerschap van
gemeenten en GGD. Dit onderwerp vraagt verdere uitdieping en staat genoemd in de bestuursagenda.
Directeur Dick ten Brink van de GGD NOG is in 2018 voorzitter geworden van de thematafel “De
gezondste Regio” in Regio Achterhoek. Nu de GGD met hem vertegenwoordigd is aan de thematafel, is
het raadzaam dat de GGD in die hoedanigheid en als gemeentelijke organisatie actief bijdraagt aan de
afstemming tussen de thematafel en het door acht gemeenten vastgestelde regionaal
preventieprogramma gegeven de overlap aan thema’s:
Aandacht wordt gevraagd voor aansluiten bij lokale speerpunten en bij de Achterhoekse thematafel De
Gezondste Regio.

Oude
IJsselstreek

Brief d.d. 5-3-2019:
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek dient geen zienswijze in over de Bestuursagenda 2019 –
2023.

Putten

Brief d.d. 7-3-2019:
De raad van de gemeente Putten stemt in met de concept Bestuursagenda 2019-2023

Voorst

E-mail d.d. 26-2-2019:
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Gemeente

Zienswijze
Stukken zijn in de raad van 11 februari 2019 besproken. Voorst dient geen zienswijze in.

Winterswijk

Brief d.d. 4-3-2019:
Zienswijze over de Bestuursagenda
De raad kan zich vinden in het nieuwe inhoudelijke kader met de vier prioriteiten, maar vraagt wel aandacht voor de
aansluiting bij het regionaal Preventieprogramma Volksgezondheid en Sociaal Domein van de Achterhoekse
gemeenten. De raad verzoekt de GGD om in de rol van voorzitter van de thematafel ‘De gezondste regio’ actief bij
te dragen aan de afstemming tussen de thematafel en het regionaal preventieprogramma vooral daar waar het gaat
om overlap in onderwerpen en de uitvoering daarvan.

Zutphen

Brief d.d. 12 maart 2019
Zutphen kan zich inhoudelijk vinden in de bestuursagenda.
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concept
Bestuursagenda 2019-2023
NOG Gezonder

Concept vastgesteld door Algemeen Bestuur 22 november 2018

concept 1.3
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Bestuurssamenvatting

Het nieuwe Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland
legt in deze Bestuursagenda de belangrijkste uitgangspunten en
prioriteiten vast voor de GGD in de jaren 2019-2023.
Gezond houvast: uitgangspunten
In dit onderdeel staan de algemene uitgangspunten van het werk van
de GGD. Wij kiezen voor de benadering van ‘positieve gezondheid’:
‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie
te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen
van het leven’
De missie van de GGD blijft: “GGD Noord- en Oost-Gelderland is de
gezondheidsdienst van 22 gemeenten. De GGD biedt actief ‘Een
gezond houvast’ en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid
van de inwoners.”
NOG Gezonder
Dit onderdeel bevat de prioriteiten in de komende vier jaar om de
inwoners NOG gezonder te maken. Hierbij sluit de GGD aan bij de
landelijke ontwikkelingen en bij het gezondheidsbeleid en de
preventieagenda’s van de gemeenten.
GGD Noord- en Oost-Gelderland richt zich op de volgende vier
prioriteiten:
1.
NOG gezondere jeugd
2.
NOG gezondere leefomgeving
3.
NOG gezonder oud worden
4.
NOG gezondere leefstijl
Gemeenten en GGD
In dit onderdeel staan de uitgangspunten en prioriteiten voor de
bestuurlijke en financiële relatie tussen gemeenten en GGD.
Gemeenten zijn “eigenaar” en “opdrachtgever” van de GGD. De
gemeenten maken financiële meerjarenafspraken over de GGD.
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1. Nieuw GGD-bestuur bepaalt koers
1.1. Aanleiding
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn nieuwe colleges van B&W gevormd.
Daarna zijn een nieuw Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB) samengesteld voor
GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Het nieuwe Algemeen Bestuur legt in deze Bestuursagenda de belangrijkste uitgangspunten
en prioriteiten vast voor de GGD in de jaren 2019-2023. Jaarlijks worden de uitgangspunten
en prioriteiten uitgewerkt in de uitgangspuntennota en de programmabegroting.

1.2. GGD: gemeentelijke organisatie voor publieke gezondheid
De publieke gezondheid gaat over het beschermen en bevorderen van de gezondheid van
de bevolking. In de Wet publieke gezondheid (Wpg) staan de taken van de gemeenten op dit
terrein. Op basis van deze wet hebben de gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland een
aantal verplichte taken ondergebracht bij hun GGD.
Daarnaast laten gemeenten en ook de rijksoverheid andere taken uitvoeren door de GGD.
Deze taken sluiten aan bij de kerntaken en de deskundigheid van de GGD (zie ook de
factsheet over GGD-taken in de bijlage). De 22 colleges van B&W hebben hun afspraken
voor samenwerking vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling.

2. Gezond houvast: uitgangspunten
In dit onderdeel staan de algemene uitgangspunten van het werk van de
GGD.

2.1. Positieve gezondheid
Wat verstaan wij onder ‘gezondheid’? Wij kiezen voor de benadering van ‘positieve
gezondheid’, net als in de vorige bestuursperiode1:

Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een
eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele
en sociale uitdagingen van het leven.

1

Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in 2012. Zie https://iph.nl/.
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In deze benadering staat de mens centraal, niet de ziekte. Het accent ligt op mensen zelf, op
hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Hierbij is ook de sociale en fysieke
omgeving waarin mensen leven van belang. ‘Positieve gezondheid’ sluit aan op de principes
die gemeenten in het sociaal domein hanteren. Ook past het in het streven naar een
inclusieve samenleving, waaraan iedereen mee kan doen.

2.2. Missie GGD
Wij handhaven de bestaande missie van GGD Noord- en Oost-Gelderland:

GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst
van 22 gemeenten. De GGD biedt actief ‘Een gezond
houvast’ en bewaakt, beschermt en bevordert de
gezondheid van de inwoners.

De missie van de GGD komt tot uitdrukking in verschillende taken voor de publieke
gezondheid.

2.3. Uitgangspunten
•
•
•

•

•

De GGD waarborgt daadkracht en deskundigheid om gezondheid van de inwoners te
beschermen, bewaken en bevorderen.
De GGD levert maatwerk in zijn dienstverlening. De GGD richt zich op de vraag vanuit de
22 gemeenten en de 3 regio’s Noord-Veluwe, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek.
Gemeenten en GGD zoeken evenwicht tussen lokale ambities en schaalvoordelen door
gezamenlijke keuzes. De GGD is gericht op samenwerking met lokale, regionale en
landelijke partners.
Gemeenten en GGD versterken de positie van ‘preventie’ in het sociaal domein, om de
gewenste transformatie in het sociale domein vorm te geven en de kosten te beheersen.
Hierbij ondersteunt de GGD de gemeenten met adviezen, programma’s en onderzoek op
het gebied van gezondheid.
De GGD neemt de komende jaren meer stelling in het maatschappelijke debat als de
publieke gezondheid in het geding is.

3. NOG Gezonder
Dit onderdeel bevat de prioriteiten in de komende vier jaar om de inwoners
NOG gezonder te maken.

Bestuursagenda 2019-2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland

35

4

3.1. Het gaat goed ….
Het gaat goed met de volksgezondheid in Nederland. We worden steeds ouder, en de
meeste mensen voelen zich gezond en niet beperkt. Niet iedereen profiteert evenveel van de
groei in levensverwachting. Mensen met een lage sociaaleconomische status leven korter en
minder lang in goede gezondheid. Ook zijn er nieuwe opgaven rond gezondheid: de
toename van chronische aandoeningen en sociale problemen zoals eenzaamheid. Verder
hebben leefstijl en leefomgeving invloed op gezondheid. Hierbij zien wij positieve en
negatieve ontwikkelingen.

3.2. Uitgangspunten en vier prioriteiten
GGD Noord- en Oost-Gelderland richt zich op de volgende
vier prioriteiten:
1. NOG gezondere jeugd
2. NOG gezondere leefomgeving
3. NOG gezonder oud worden
4. NOG gezondere leefstijl

Voor alle vier prioriteiten geldt als uitgangspunt:
• De GGD sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen en bij het gezondheidsbeleid en de
preventieagenda’s van de gemeenten.
• Gemeenten dragen bij aan het NOG gezonder laten worden van hun inwoners en aan
het verkleinen van gezondheidsverschillen. Door meer te investeren in preventie en
gezondheidsbevordering kan gezondheidswinst worden behaald. Bundeling van de
krachten van gemeenten en andere partijen leidt tot meer en sneller resultaat. De GGD
zoekt strategieën om dit te bereiken in de regio NOG.
• De GGD besteedt specifieke aandacht aan het bereiken van kwetsbare groepen
(mensen met een lage sociaaleconomische status, in armoede, laaggeletterdheid,
nieuwkomers en psychisch kwetsbare mensen).
• De GGD zoekt innovatieve strategieën om het bereik en de effecten van gezondheidsprogramma’s te vergroten, ook via de academische werkplaats Agora.
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3.3. NOG gezondere jeugd
De jeugd heeft de toekomst. Het is belangrijk om preventie en gezondheidsvaardigheden zo
jong mogelijk aan te leren. Daarom zet de GGD in op:
• Vergroten van de weerbaarheid van de jeugd.
• Versterken van de doorgaande lijn van de jeugdgezondheidszorg van 0-18 jaar
• Inzetten op de jeugd bij het stimuleren van een gezonde leefstijl en de gezonde keuze
aantrekkelijk maken.
• Meer aandacht voor de gezondheid van de groep 12-24-jarigen, de levensfase waarin
veel problemen ontstaan. Dit betreft jeugdgezondheid adolescenten en andere
preventieve activiteiten op het voorgezet onderwijs en het mbo.
• Op verhoging van de deelname aan het rijksvaccinatieprogramma, door activiteiten in de
regio en aansluiting bij de landelijke campagne, in samenwerking met de uitvoeringspartners (met name jeugdgezondheidzorg 0-4-jarigen).

3.4. NOG gezondere leefomgeving
De nieuwe Omgevingswet biedt de gemeenten kansen om gezondheid een plek te geven in
de ontwikkeling van de fysieke ruimte. De GGD ondersteunt de gemeenten om gezondheid
en de Omgevingswet te verbinden en de leefomgeving zó in te richten dat gezondheid wordt
beschermd en bevorderd. Daarom zet de GGD in op:
• Leveren van informatie en analyses over gezondheid en leefomgeving, en op basis
hiervan gemeenten adviseren
• Afstemming met de Veiligheidsregio NOG en de drie omgevingsdiensten in de regio
NOG, die de gemeenten over de Omgevingswet adviseren vanuit hun expertises.

3.5. NOG gezonder oud worden
Preventie helpt ouderen zo lang mogelijk gezond en zelfredzaam te blijven. Zo houden zij zo
lang mogelijk de regie over hun leven. De groep ouderen wordt steeds groter en zal een
groter beroep doen op zorgvoorzieningen. Daarom zet de GGD in op:
• Het leveren van informatie over de gezondheidssituatie van ouderen en op basis van de
uitkomsten adviseren over gemeentelijk beleid.
• Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van gezondheidsprogramma’s.

3.6. NOG gezondere leefstijl
Met preventie is nog veel gezondheidswinst te behalen. Gezondheid is een voorwaarde om
mee te doen in de maatschappij. Ook de stijgende kosten van ondersteuning en zorg vragen
om versterking van preventie. Daarom zet de GGD op NOG-niveau in op:
• De prioriteiten van het Nationaal Preventieakkoord 2018: roken, overgewicht (verband
met bewegen en voeding) en problematisch alcoholgebruik. Hierbij is het noodzakelijk
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•

•

duidelijke prioriteiten te stellen en te kiezen voor een langdurige, programmatische
aanpak.
Het signaleren en duiden van belangrijke trends in de gezondheid van de inwoners. De
GGD zoekt hierbij naar nieuwe manieren om data en kennis te genereren. Daarbij werkt
de GGD samen met academische werkplaats Agora en andere partijen op landelijk en
regionaal niveau.
Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij volwassenen via werkgevers. Dit gebeurt via
het platform NOG Fitter en vitaler.

4. Gemeenten en GGD
In dit onderdeel staan de uitgangspunten en prioriteiten voor de bestuurlijke en financiële relatie tussen gemeenten en GGD. Gemeenten zijn
“eigenaar” en “opdrachtgever” van de GGD.

4.1. Bestuur en organisatie
•

•

•

Gemeenten en GGD blijven in gesprek over de uitvoering van taken. Dit gebeurt op basis
van heldere afspraken en duidelijke verhoudingen in hun rollen als opdrachtgever en
opdrachtnemer. Per gemeente of regio komt er informatie over de dienstverlening en
taakuitvoering door de GGD.
De efficiency en effectiviteit van gezondheidsprojecten en -programma’s willen we
inzichtelijk maken en vergroten. De GGD stimuleert gemeenten om kennis en ervaringen
met elkaar te delen. Hierbij kunnen gemeenten de krachten bundelen op NOG-niveau en
binnen de drie regio’s Achterhoek, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord-Veluwe.
Medewerkers van de GGD hebben ruimte om te doen wat nodig is. Binnen de
vastgestelde kaders zijn zij in zelforganiserende teams verantwoordelijk voor het
teamresultaat. Zij spelen daarmee snel en adequaat in op wat de omgeving van hen
vraagt.

4.2. Financiën
•
•

Gemeenten en GGD maken financiële meerjarenafspraken. Daarbij gaat het onder meer
over de te leveren producten, de hoogte van de inwonerbijdrage en over de indexering.
Gemeenten en GGD maken nieuwe afspraken over het risicomanagement en
weerstandsvermogen bij de GGD.
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Bijlage
Factsheet ABCD-taken GGD NOG 2018
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Lokaal maatwerk en intensieve samenwerking
GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten.
De GGD biedt actief 'Een gezond houvast' en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de ruim
820.000 inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland. De gezondheid van alle inwoners staat centraal.
Wij gaan uit van de visie op Positieve Gezondheid: "Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en
eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven."
Wij houden de gezondheid van alle inwoners in de gaten. We moedigen gezond gedrag aan en we beschermen
tegen besmettelijke ziektes. Daarvoor werken we intensief samen met gemeenten, onze lokale partners en met de
inwoners van de regio. Samen bouwen we aan een gezonde gemeente.

Wat kunt u bijvoorbeeld verwachten van uw GGD?
Gezondheidsprogramma’s

Informatie
en advies

Toezicht

Veiligheid

om inwoners te informeren
en te ondersteunen om
gezond te blijven en
gezonder te worden.

over de gezondheid en het
welbevinden van de inwoners
en over behaalde resultaten.
We adviseren over concrete
acties. Op basis hiervan kunt
u keuzes maken.

op de pedagogische en
hygiënische kwaliteit van
bijvoorbeeld kindercentra en
tattoo- en piercingshops.

om inwoners en
organisaties/overheden bij
een crisis te ondersteunen in
het beperken van schade of
herstellen van hun
levenskwaliteit.

Wat betekent dit voor uw gemeente?
Wij bieden u vanzelfsprekend het basistakenpakket. Daarnaast kunt u voor aanvullende activiteiten
bij ons terecht. Over de diensten die u van ons afneemt, maken we samen afspraken.

A

B C

D

Duidelijke indeling GGD-taken
in het ABCD-model (z.o.z.)

Samenwerken met
lokale partners

Maatwerk per
gemeente

Benieuwd naar wat de GGD doet?
ggdnog.nl/
nieuwsbrief

Bekijk onze korte film en krijg
een ruime blik op het werk van
GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Of kijk eens op onze website:
www.ggdnog.nl. Daar vindt u
ook ons jaarverslag.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste
nieuws van GGD Noord- en Oost-Gelderland?
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Abonneer u op de digitale nieuwsbrief.

Wat zijn de taken in het ABCD-model en welke keuzes kunt u maken?

A
1
€

Wettelijke GGD-taken die wij
voor gemeenten uitvoeren

€

3
€

C

Toezicht op kinderopvang op basis van de
Wet kinderopvang

€ Financiering Jeugdgezondheidszorg: inwonerbijdrage.

B

2

Financiering: tarief.

• Activiteiten voor maatschappelijke zorg:
kwaliteitstoezicht, toegang beschermd wonen en
maatschappelijke opvang en vangnet informatie en
advies op basis van de WMO 2015.

Financiering: gemeentelijke inwonerbijdrage.

Autonome gemeentelijke taken

Financiering: subsidie, overeenkomst of tarief.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.
088 – 443 30 00

ggd@ggdnog.nl

Onze adviseurs of managers vertellen u graag meer.

Wettelijke gemeentelijke taken,
op basis van subsidiëring en/of dienstverleningsovereenkomsten
U kunt de GGD deze taken laten uitvoeren. Elke
gemeente beslist dit zelf. Gemeenten kunnen
hierbij ook samenwerken.

GGD-taak in de Wet veiligheidsregio’s

Op dit moment vallen hieronder:
• (Extra) Onderzoek door Academische Werkplaats
AGORA. Dit is een samenwerking tussen GGD
Noord- en Oost-Gelderland en Wageningen
Universiteit.
• (Extra) Onderzoek en advies door ons
Evaluatiebureau Publieke gezondheid.

Wettelijke gemeentelijke taak,
vastgelegd in de gemeenschappelijke
regeling
U kunt de GGD deze taak laten uitvoeren.
Dit hebben gemeenten voor Jeugdgezondheid (JG)
vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Wij
sluiten aan bij de wensen van de gemeenten, binnen
het wettelijk basistakenpakket. Binnen jeugdgezondheid werken wij nauw samen met de partners in uw
gemeente. JG kan deel uitmaken van het lokale team
dat bij u werkzaam is voor jeugd, of breed voor het
sociaal domein.

Financiering: gemeentelijke inwonerbijdrage.

U kunt deze taken uitvoeren en u kunt de GGD
deze taken laten uitvoeren.

€

1

De kerntaken uit de Wet publieke gezondheid

• Infectieziektebestrijding
• Medische milieukunde
• Technische hygiënezorg
• Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen
• Beleidsadvisering Jeugdgezondheidszorg
• Onderzoek gezondheidssituatie bevolking
• Beleidsadvisering
• Preventieprogramma’s en
gezondheidsbevordering
• Preventieve ouderengezondheidszorg
2

B

• Preventieve activiteiten op basis van de Jeugdwet.
• Lijkschouw op basis van de Wet op de lijkbezorging
€ Financiering: subsidie, overeenkomst of tarief.

D

Externe taken
De GGD verzorgt deze taken in opdracht van
derden, bijvoorbeeld Rijk, politie of burgers.
Voorbeelden: Rijksvaccinatieprogramma (m.i.v.
01-01-2019 B1-taak), arrestantenzorg, reizigersadvies en –vaccinatie, vergunningen tattooshops,
publieke gezondheidszorg asielzoekers en statushouders, aanvullende seksuele gezondheidszorg.

€ Financiering: subsidie, overeenkomst of tarief.
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Adviesnota
Algemeen bestuur
Datum:
Agendapunt:

11 april 2019
7

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Onderwerp:

Jaarstukken 2018

Voorstel:
1. het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 vast te stellen;
2. het saldo van € 213.000 positief als volgt te bestemmen:
a. voor de personele kosten als gevolg van de in 2018 ingezette organisatieontwikkeling en
b. voor de personele kosten om de achterstand bij jeugdgezondheid - als gevolg
van het hoge ziekteverzuim en beperkte personele bezetting eind 2018 - in te
lopen;
c. hiervoor één bestemmingsreserve te vormen;
3. kennis te nemen van het accountantsverslag 2018 en de uitkomsten van de
bespreking hiervan op 11 april 2019 met de vertegenwoordiging van het AB.

Inleiding
De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en haar bevindingen beschreven in het
accountantsverslag.
Samenvatting
Het saldo uit normale bedrijfsvoering van de GGD NOG bedraagt € 213.000. Dit voordelig
saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door positieve resultaten op de plustaken forensische
geneeskunde, reizigersadvisering en -vaccinatie, publieke gezondheid asielzoekers en het
project meningococcenvaccinatie. Hiervoor zijn hogere baten ontvangen en de extra dekking
voor overheadkosten die hieruit voortvloeit is niet volledig ingezet.
Het is gebruikelijk dat wij een positief saldo uitkeren aan de deelnemende gemeente. Echter
door een hoog ziekteverzuim bij jeugdgezondheid en het, door een krappe arbeidsmarkt, niet
tijdig kunnen werven van personeel, is er bij de jeugdgezondheidzorg een achterstand op de
productie van het schooljaar 2018/2019. Wij verwachten deze achterstand met een deel van
de bestemming van het saldo 2018 voor de zomer van 2019 te hebben ingelopen
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Beoogd effect
In het jaarverslag en de jaarrekening leggen wij verantwoording af aan het Algemeen
Bestuur over het jaar 2018. Het AB beslist over de bestemming van het saldo.

Argumenten
1.1. Het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening is de bevoegdheid van het
Algemeen Bestuur.
Met het jaarverslag en de jaarrekening 2018 leggen wij als dagelijks bestuur beleidsmatig en
financieel verantwoording af aan het uw bestuur over het gevoerde beleid in 2018. Na
vaststelling sturen wij de jaarstukken aan gedeputeerde staten (dit moet vóór 15 juli). Dit is
een voorwaarde om voor repressief toezicht (lichtste vorm van toezicht) in aanmerking te
komen.
1.2. De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat wij de (voorlopige) jaarstukken
voor 15 april aan de raden toesturen.
Doel van de toezending van de (voorlopige) jaarstukken is dat de raden deze desgewenst
kunnen betrekken bij hun zienswijzen op de GGD-begroting 2020. Deze keer kunnen de
vastgestelde jaarstukken worden toegezonden.
1.3. De prioriteiten en budgetten uit de begroting van 2018 zijn in grote lijnen gerealiseerd.
Het Jaarverslag 2018 geeft aan dat de beleidsprioriteiten uit de Programmabegroting 2018
zijn behaald. De contractafspraken en productievolumes zijn in grote lijnen gerealiseerd. De
Jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo van totaal € 213.000.

2.1. Het saldo uit normale bedrijfsvoering van de GGD NOG bedraagt € 213.000.
Dit voordelig saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door positieve resultaten op de plustaken
forensische geneeskunde, reizigersadvisering en -vaccinatie, publieke gezondheid
asielzoekers en het project meningococcenvaccinatie. Hiervoor zijn hogere baten ontvangen
en de extra dekking voor overheadkosten die hieruit voortvloeit is niet volledig ingezet.
2.2. Er zijn nu goede redenen om af te wijken van de hoofdregel is dat een positief saldo
teruggaat naar de gemeenten.
Het is gebruikelijk dat wij een positief saldo uitkeren aan de deelnemende gemeente. In de
afgelopen jaren is dit ook gebeurd. Echter door een hoog ziekteverzuim bij jeugdgezondheid
en het, door een krappe arbeidsmarkt, niet tijdig kunnen werven van personeel, is er bij de
jeugdgezondheidzorg een achterstand op de productie van het schooljaar 2018/2019. Wij
verwachten deze achterstand met een deel van de bestemming van het saldo 2018 voor de
zomer van 2019 te hebben ingelopen. Daarnaast zijn er eenmalige personele kosten als
gevolg van de in 2018 ingezette ontwikkeling naar zelforganisatie binnen de GGD.
2.2. Het betreft een eenmalige bestemmingsreserve.
Door één bestemmingsreserve te vormen beperken we de administratieve verwerking.
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3.1. De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en haar bevindingen beschreven in
het accountantsverslag.
De accountant geeft een goedkeurende verklaring af op getrouwheid bij ongewijzigde
vaststelling van de jaarrekening. De jaarrekening en jaarverslag zijn opgemaakt in
overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(BBV). Voor rechtmatigheid geeft de accountant ook een goedkeurende verklaring.
In de vergadering melden wij de uitkomsten van het gesprek over het accountantsverslag
2018 tussen de accountant en uw vertegenwoordigers, de heer Vrijhoef (Voorst), mevrouw
Vos (Oldebroek) en de DB-portefeuillehouder financiën, de heer Cziesso (Apeldoorn).

Kanttekeningen
2.1. Het besluit om het saldo te bestemmen wijkt af van de beleidslijn dat overschotten
terugvloeien naar de gemeenten.
Vaste lijn is dat positieve saldi teruggaan naar de gemeenten. Bij de Jaarrekening 2018 zien
wij – zoals hierboven aangegeven bij 2.2. – om hiervan af te wijken.
2.3.1 In het accountantsverslag heeft de accountant een aantal ontwikkelpunten en
aanbevelingen genoemd.
De ontwikkelpunten zijn dezelfde als in Managementletter 2018, die wij eind 2018 hebben
ontvangen na de interimcontrole van de accountant. De GGD heeft acties in gang gezet om
de ontwikkelpunten en aanbevelingen uit te voeren.

Financiën
De GGD sluit 2018 af met een positief saldo van totaal € 213.000. Uw bestuur beslist over de
bestemming hiervan.

Vervolg
• 12 april 2019 verzending jaarstukken aan de raden en aan de provincie.
Communicatie
De GGD brengt een digitaal publieksjaarverslag uit.

Warnsveld, 13 maart 2019
Het Dagelijks Bestuur,

D.W. ten Brinke
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg,
voorzitter

Bijlagen:
1. Jaarstukken 2018
2. Brief met accountantsverklaring
3. Accountantsverslag 2018
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Voorwoord
Publieke Gezondheid
Er lagen in 2018 een ambitieus jaarplan en begroting. Er is veel bereikt en daar kijken we
met trots op terug. Onze medewerkers hebben deze resultaten met grote inzet voor de
publieke gezondheid weten te realiseren.
In 2018 werd duidelijk, dat de door onze GGD ontwikkelde gecombineerde leefstijlinterventie
SLIMMER met ingang van 1 januari 2019 wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er is
met veel gedrevenheid gewerkt aan de ontwikkeling van SLIMMER.
De GGD heeft in 2018 de coördinatie van de psychosociale hulpverlening bij ongevallen en
rampen overgenomen van GGNet. Dit is één van de wettelijke taken van de GGD. Wij
hebben diverse activiteiten uitgevoerd om goed voorbereid te zijn op deze taak.
Begin oktober 2018 was de start van het digitaal platform ‘NOG Fitter en Vitaler’. 23
organisaties deden een ‘plechtige belofte’ om zich in te zetten voor gezonde medewerkers.
We richten ons op bedrijven die willen investeren in de gezondheid van hun werknemers.
Hiermee willen we een nog groter bereik geven aan onze preventieactiviteiten.
Bestuur en organisatie
Na de gemeenteraadsverkiezingen trad een nieuw Algemeen Bestuur aan. De bestuursleden
hebben zich gezamenlijk gebogen over een bestuursagenda. Met deze bestuursagenda
geeft het bestuur aan de organisatie kaders en richting mee voor de komende jaren.
De GGD is een traject naar zelforganisatie ingeslagen. Dit vraagt veel inzet van de
medewerkers; een nieuwe manier van werken komt in de plaats van een oude. Dit gaat niet
vanzelf. We stellen bij waar nodig, maar houden vast aan de koers, in het vertrouwen dat
professionals weten wat van hen in hun werk gevraagd wordt.
Verantwoording
In het jaarverslag beschrijven wij wat is gerealiseerd van de prioriteiten die het Algemeen
Bestuur in de Programmabegroting 2018 heeft vastgesteld. Daarnaast is er de financiële
verantwoording in de vorm van de Jaarrekening 2018.
Het publieksjaarverslag vindt u via de website www.ggdnog.nl.
Warnsveld, 11 april 2019
Het Dagelijks Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

D.W. ten Brinke
Directeur publieke gezondheid

G. van den Berg
voorzitter

Jaarstukken 2018 GGD Noord- en Oost-Gelderland

47

3

Inhoudsopgave
Voorwoord .............................................................................................................................. 2
Besluit .................................................................................................................................... 5
Deel 1: Jaarverslag ................................................................................................................ 6
1. Bestuurlijk kader ................................................................................................................. 7
1.1. Jaarstukken .................................................................................................................... 7
1.2. Kerngegevens ................................................................................................................ 8
2. Programmaverantwoording .............................................................................................. 11
2.1. Inleiding ........................................................................................................................ 11
2.2. Programma Jeugdgezondheidszorg .............................................................................. 12
2.3 Programma Algemene Gezondheidszorg ....................................................................... 15
2.4. Programma Kennis en expertise .................................................................................... 17
2.5. Programma Maatschappelijke Zorg ............................................................................ 19
2.6. Programma Publieke Gezondheid Vluchtelingen ....................................................... 20
2.7. Overhead ..................................................................................................................... 21
2.8. Inwonerbijdrage en Organisatie projecten .................................................................. 23
3. Paragrafen ....................................................................................................................... 24
3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................ 24
3.2. Financiering ................................................................................................................... 26
3.3. Bedrijfsvoering ............................................................................................................... 26
3.4. Verbonden partijen ...................................................................................................... 27
Deel 2: Jaarrekening ............................................................................................................ 28
4. Staat van baten en lasten ................................................................................................. 29
4.1. Overzicht van baten en lasten 2018 GGD NOG ......................................................... 29
4.2. Overzicht baten en lasten per programma ..................................................................... 30
4.3. Overzicht taakvelden ..................................................................................................... 32
4.4. Incidentele baten en lasten ............................................................................................ 33
5. WNT-verantwoording 2018 ............................................................................................. 34
5.1. Bezoldiging topfunctionarissen ...................................................................................... 34
7. Balans .............................................................................................................................. 38
7.1. Balans per 31 december 2018 .................................................................................... 38
7.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ....................................................... 40
7.3. Toelichting op de balans per 31 december 2018 ........................................................... 41
8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen ........................................................................ 48
9. Controleverklaring ............................................................................................................ 49
10. Bijlagen .......................................................................................................................... 50
Bijlage 1: Overzicht afrekening Meldpunt Maatschappelijke Zorg ......................................... 50
Bijlage 2: Afrekening subsidieverlening Zutphen MZ ............................................................ 51
Bijlage 3: Gezond in de stad Apeldoorn 2018 ................................................................... 52
Bijlage 4: Afrekening algemene inwonerbijdrage .................................................................. 53

Jaarstukken 2018 GGD Noord- en Oost-Gelderland

48

4

Besluit
Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·
B E S L U I T:

1. het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland
vast te stellen;
2. het saldo van totaal afgerond € 213.000 te bestemmen voor de verwachte personele
kosten als gevolg van de in 2018 ingezette organisatieontwikkeling en de verwachte
personele kosten om de achterstand bij Jeugdgezondheid als gevolg van het hoge
ziekteverzuim en beperkte personele bezetting eind 2018 in te lopen. En hiervoor een
bestemmingsreserve te vormen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 april 2019

D.W. ten Brinke
Directeur publieke gezondheid

G van den Berg
voorzitter
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Deel 1: Jaarverslag
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1. Bestuurlijk kader
1.1. Jaarstukken
Jaarverslag
In het jaarverslag over 2018 leggen wij als Dagelijks Bestuur verantwoording af over de
realisering van de beleidsprioriteiten uit de Programmabegroting en de uitvoering van de
reguliere werkzaamheden in 2018. Het Algemeen Bestuur heeft deze begroting op 6 juli
2017 vastgesteld en geactualiseerd met een viertal begrotingswijzigingen waarvan de vierde
begrotingswijziging op 22 november 2018 is vastgesteld. In de programmabegroting staan bij
de beleidsprioriteiten indicatoren, die zo duidelijk mogelijk aangeven wanneer de doelstelling
is bereikt.

Met de kleuren van het verkeerslicht rood, geel en groen geven wij aan of een
beleidsprioriteit wel, deels of niet is gerealiseerd. Wij geven een korte toelichting op
bijzonderheden en actuele ontwikkelingen.

Wij gaan in het jaarverslag ook in op de uitvoering van de voornemens en activiteiten uit de
bedrijfsvoeringparagrafen:
•

Weerstandsvermogen risicobeheersing en kengetallen

•

Financiering

•

Bedrijfsvoering

•

Verbonden partijen

Jaarrekening
De jaarrekening vormt de financiële jaarafsluiting. Voor de bestemming van het
gerealiseerde financiële resultaat doen wij een voorstel dat nog niet in de jaarrekening is
verwerkt.
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1.2. Kerngegevens

Werkgebied 2018

Deelnemende gemeente en inwonertallen per 31-12-2018
Aantal deelnemende gemeenten
Totaal aantal inwoners
Regio Noord-Veluwe Harderwijk
Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten

Totaal
aantal gemeente

23.087
26.855
47.572
27.485
23.594
24.200

172.793
6

22
824.162
Regio Midden-IJssel/ OostVeluwe Apeldoorn

Regio Achterhoek Doetinchem

Apeldoorn
Brummen
Epe
Hattem
Heerde
Lochem
Voorst
Zutphen

162.456
20.672
33.151
12.170
18.549
33.600
24.401
47.605

Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk

Totaal
aantal gemeente

352.604
8

Totaal
aantal gemeente
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8
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Personeelsbestand per 31-12-2018
in vaste
dienst
Aantal medewerkers
Aantal fte’s

220
159

in
tijdelijke
dienst

totaal

38
23

258
182

Totaal lasten en baten jaarrekening 2018
X € 1.000

Rekening van baten en lasten GGDNOG
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Rekening
2018
17.983
18.111
-128
341
213

Mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat

Verdeling totale lasten 2018 (x 1.000)

€ 27

€ 4.231

Salarislasten
Inhuur derden
Opleidingskosten

€ 561
€ 319
€ 521

Overige personeelslasten
Overige lasten
Vennootschapsbelasting
€ 12.452
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Verdeling totale lasten 2018 per programma (x 1.000)
€ 158
Jeugdgezondheid
€ 4.411
€ 4.545

Algemene Gezondheid
Kennis & Expertise
Maatschappelijke zorg
Publieke Gezondheid
Vluchtelingen

€ 570

Overhead

€ 674

€ 1.863

€ 5.890

Inwonerbijdrage en organisatie
projecten

Verdeling totale baten 2018 (x 1.000)

€ 4.319

Gemeentelijke inwonerbijdrage
Baten gemeenten plus
Baten derden
€ 3.278
€ 10.386
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2. Programmaverantwoording
2.1. Inleiding
De kerntaak van de GGD is de uitvoering van gemeentelijke taken op basis van de Wet
publieke gezondheid.
In de volgende paragrafen volgt een terugblik op de realisering van de prioriteiten die in de
Programmabegroting 2018 zijn opgenomen in de programma’s van GGD NOG. Wij lichten
de cijfers toe ten opzichte van de 4e begrotingswijzing vastgesteld op 22 november 2018
door het AB.
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2.2. Programma Jeugdgezondheidszorg
2.2.1 Prioriteiten 2018

Preventie via jeugdgezondheid doorontwikkelen en verder
flexibiliseren
Indicator: In 2017 heeft de jeugdgezondheid pilots bij een aantal gemeenten
uitgevoerd. Voor 2018 willen wij - na een positieve evaluatie - dit in alle
betrokken gemeenten invoeren, in samenwerking met de
samenwerkingspartners.
Een nieuw instrument voor de jaarplanning is klaar. Dit wordt in het
nieuwe schooljaar 2018-2019 ingezet. Afspraken over de aanwezigheid
op scholen worden op maat met de scholen gemaakt.
Alle kinderen op het basisonderwijs worden in principe digitaal via de school
uitgenodigd. Dit vraagt nog wel aandacht aangezien niet alle scholen
meewerken.

Samenwerking versterken en lokaal maatwerk leveren
Indicator: In alle regio’s is er een geformaliseerde samenwerking met de
centra voor jeugd en gezin (CJG) en of thuiszorg die de Jeugdgezondheid 0-4
jarigen uitvoert.
In de regio Noord-Veluwe is een intensieve samenwerking met Icare
en de Stichting Jeugd Noord-Veluwe in vijf CJG’s. In Putten is deze
samenwerking met Buurtzorg Jong en Icare. Op de Noord-Veluwe werken wij
mee aan de ontwikkeling van een jeugddossier.
In de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe is een goede samenwerking met
Vérian in de CJG’s.
In de regio Achterhoek is een intensieve samenwerking met Yunio, hier
worden ook diverse pilots gezamenlijk uitgevoerd.
Met de drie thuiszorgorganisaties is in 2018 een gezamenlijke scholing
gestart.
In november 2018 is een bijeenkomst georganiseerd waarin met de drie
thuiszorgorganisaties besproken is welke mogelijkheden er nog meer zijn om
de knip tussen 0-4 en 4-18 jaar verder te verkleinen. Afgesproken is dat in
2019 een aantal pilotprojecten gestart worden.
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Overheveling uitvoering Rijksvaccinatieprogramma
Indicator: de GGD heeft met de betrokken gemeenten afspraken over de
uitvoering en financiering van het rijksvaccinatieprogramma.
Het Algemeen Bestuur heeft in april ingestemd met een voorstel aan
de gemeenten voor de uitvoering en financiering van het
rijksvaccinatieprogramma door de GGD.

Contractafspraken en productievolumes
Indicator: de GGD behaalt de prestatiecijfers uit de Productenraming 2018. De
gestelde norm is 90%. Afwijkingen worden vroegtijdig gemeld en onderbouwd.
De productie in het schooljaar 2017-2018 is gehaald. Wel heeft in
overleg met de scholen een aanpassing op het pakket plaatsgevonden.
Door een hoog ziekteverzuim en het niet in kunnen vullen van vacatures is er
een achterstand voor het schooljaar 2018-2019.

2.2.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan
De GGD is met de zes gemeenten op de Noord-Veluwe in overleg over een collectieve
opdracht voor de uitvoering van de jeugdgezondheid voor adolescenten. Dit overleg gaat
over welke activiteiten door Jeugdgezondheid aan deze doelgroep wordt aangeboden en
over de bekostiging ervan. De overige gemeenten nemen de uitvoering van dit onderzoek al
bij de GGD af. Tot op heden heeft dit nog geen resultaat opgeleverd
De jeugdgezondheid zet in 2018 stevig in op een van de vier pijlers van de preventieagenda
weerbaarheid. Samen met onderwijs, jeugdhulp en huisartsen draagt de Jeugdgezondheid
bij aan de aanpak van hardnekkige maatschappelijke problemen, zoals schoolverzuim,
kindermishandeling en armoede.
In het najaar van 2018 werd aan het Rijksvaccinatieprogramma een vaccinatie toegevoegd
tegen meningokokken typen A, C, W en Y voor tieners. In het najaar van 2018 hebben
jeugdigen geboren tussen 1 april en 31 december 2004 een uitnodiging voor deze vaccinatie
ontvangen. De opkomst voor deze vaccinatie was 90%.
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2.2.3 Financiële verantwoording
X € 1.000

Rekening van baten en lasten

4e
Programma- begrotings
begroting
wijziging
2018
2018

Rekening
2018

afwijking

Jeugdgezondheid
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

848
4.190
-3.342
0
0
-3.342

1.055
4.504
-3.449
0
0
-3.449

1.024
4.411
-3.387
0
0
-3.387

-31
-93
62
0
0
62

Het saldo van de Jeugdgezondheid is € 62.000 hoger dan begroot. De lasten zijn lager (€
93.000) dan de 4e begrotingswijziging. Door de krappe arbeidsmarkt is het niet gelukt om het
benodigde personeel te werven. Hierdoor zijn een aantal projecten niet uitgevoerd (daling
baten met € 31.000) en is er een kleine achterstand in productie van het schooljaar
2018/2019.
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2.3 Programma Algemene Gezondheidszorg
2.3.1 Prioriteiten 2018
: Omgevingswet en gezonde leefomgeving
Indicator: In 16 van de 22 van de gemeenten (75%) is gezondheid een
herkenbaar onderdeel van de omgevingsvisie.
De gezondheid is bij 75% van de gemeenten een aandachtspunt in de
omgevingsvisie, het omgevingsplan of bij de voorbereiding daarop.

Toezicht kinderopvang
Indicator: de GGD voert ‘het nieuwe toezicht’ uit in alle 22 gemeenten.
De GGD voert het nieuwe toezicht uit in alle gemeenten. Het inwerken
vergde meer tijd dan verwacht.

Antibiotica-resistentie
Indicator: De GGD realiseert 80% van de doelstellingen uit het werkplan 2018
van het Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventienetwerk (GAIN).
In beide netwerken neemt GGD NOG actief deel en ligt het werkplan
op schema.

Contractafspraken en productievolumes
Indicator: de GGD behaalt de prestatiecijfers uit de productenraming 2018. De
gestelde norm is 90 %. Afwijkingen worden vroegtijdig gemeld en
onderbouwd.
Vrijwel alle contractafspraken en productievolumes worden behaald. Er
is een achterstand bij Toezicht Kinderopvang door het invoeren van het
nieuwe toezicht. De GGD heeft dit jaar wel alle verplichte inspecties
uitgevoerd.
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2.3.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan
Naast de al gemelde beleidsprioriteiten gaat de GGD in overleg met een aantal gemeenten
het project “Nu niet zwanger” uitvoeren. Door het contactonderzoek in Vaassen is dit
uitgesteld.
Het project rond de Omgevingswet verloopt succesvol. Inzet is het voortzetten van dit
project.
De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 september 2018 aan de Tweede Kamer
met een brief haar standpunt naar aanleiding van de rapporten van de commissie Hoes
(arrestantenzorg) en de commissie Adema (lijkschouw) bekend gemaakt. Uit de brief komt
naar voren dat de medische arrestantenzorg moet worden gecontracteerd met een lichte
aanbestedingsvorm. Zodra meer duidelijk is neemt de GGD actie op dit dossier. De
projecten “Samen aan de slag voor een sluitende aanpak voor personen met verward
gedrag” zijn afgerond. De burgemeesters en wethouders Publieke Gezondheid hebben in
een bijeenkomst met de methode morele oordeelsvorming ervaren hoe zij afwegingen
maken om informatie te delen in de praktijk. De gemeenten van de Noord-Veluwe en
Achterhoek willen deze methode implementeren om de samenwerking in de keten en het
delen van informatie te verbeteren.
2.3.3 Financiële verantwoording
X € 1.000

Rekening van baten en lasten

4e
Programma- begrotings
begroting
wijziging
2018
2018

Rekening
2018

afwijking

Algemene Gezondheid
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

4.068
5.336
-1.268
0
0
-1.268

4.621
5.889
-1.268
0
0
-1.268

4.736
5.890
-1.154
0
0
-1.154

115
1
114
0
0
114

Het saldo is € 114.000 hoger dan begroot. Dit wordt geheel veroorzaakt door hogere baten.
Dit zijn hogere baten bij forensische geneeskunde met name een hogere vraag naar
arrestantenzorg. De baten voor reizigersvaccinatie zijn fors gestegen als gevolg van de
vraag naar meningokokkenvaccinaties. Hier staat tegenover een daling van de baten bij
technische hygiënezorg. Door het invoeren van het nieuwe toezicht zijn minder inspecties
uitgevoerd. De lasten blijven gelijk doordat de extra taken uitgevoerd zijn binnen de
bezetting.
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2.4. Programma Kennis en expertise
2.4.1 Prioriteiten 2018

Onderzoek in het sociale domein
Indicator: het aantal onderzoeken door de GGD in het sociaal domein neemt
toe.
Het aantal onderzoeken is niet toegenomen. De
gemeenteraadsverkiezingen en het vormen van een nieuw college
zijn hier waarschijnlijk de oorzaak van.

Gezond ouder worden
Indicator: In 16 van de 22 van de gemeenten (75%) ondersteunt de GGD het
lokale ouderenbeleid.
De GGD ondersteunt nu, in de vorm van netwerken,15 gemeenten bij
het lokale ouderenbeleid.

Contractafspraken en productievolumes
Indicator: de GGD behaalt de prestatiecijfers uit de productenraming 2018.
De gestelde norm is 90%. Afwijkingen worden vroegtijdig gemeld en
onderbouwd.
De activiteiten liggen op schema. Door de gemeenteraadverkiezingen en het vormen van de nieuwe colleges blijven de
opdrachten iets achter.

2.4.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan
Naar aanleiding van een langdurig actieplan gezond gedrag (Vitaal Nederland) is de GGD
gestart met een platform NOG Fitter en Vitaler. Op 4 oktober jl. heeft hiervoor een door de
GGD georganiseerde startconferentie plaatsgevonden.
De gezondheid van jongeren in het Praktijkonderwijs is een witte vlek. Van deze jongeren
wordt verwacht dat zij over het algemeen een minder goede gezondheid en een
ongezondere leefstijl hebben dan jongeren in hogere onderwijsniveaus. E-MOVO kan - met
enkele aanpassingen - in het Praktijkonderwijs worden uitgevoerd. De gemeenten hebben
besloten om de uitvoering van deze monitor in het basispakket op te nemen.
Jaarstukken 2018 GGD Noord- en Oost-Gelderland

61

17

2.4.3 Financiële verantwoording
X € 1.000

Rekening van baten en lasten

4e
Programma- begrotings
begroting
wijziging
2018
2018

Rekening
2018

afwijking

Kennis & Expertise
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Mutatie reserve
Gerealiseerd resultaat

225
1.594
-1.369
0
0
-1.369

494
1.877
-1.383
23
0
-1.406

462
1.863
-1.401
23
0
-1.424

-32
-14
-18
0
0
-18

De baten dalen als gevolg van lagere subsidieopbrengst. De lagere lasten zijn het gevolg
van lagere projectkosten op de subsidieprojecten. Per saldo is het gerealiseerde resultaat
€ 14.000 lager.
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2.5. Programma Maatschappelijke Zorg

2.5.1 Prioriteiten 2018

Maatschappelijke zorg en veiligheid verbinden
Indicator: De GGD voert projecten met relevante ketenpartners uit op het
gebied van maatschappelijke zorg.
De GGD voert in de Noord-Veluwe projecten uit met ketenpartners.
Bemoeizorg is vernieuwd tot VIA (Vangnet Informatie en Advies).

Contractafspraken en productievolumes
Indicator: de GGD behaalt de prestatiecijfers uit de productenraming 2018. De
gestelde norm is 90%. Afwijkingen worden vroegtijdig gemeld en onderbouwd.
De GGD behaalt de gemaakte contractafspraken.

2.5.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan
Voor Maatschappelijke Zorg in de Noord-Veluwe is samen met de ketenpartners een project
Vernieuwing Bemoeizorg uitgevoerd. Dit is afgerond en resulteert in een nieuwe werkwijze.
2.5.3 Financiële verantwoording
X € 1.000

Rekening van baten en lasten

4e
Programma- begrotings
begroting
wijziging
2018
2018

Rekening
2018

afwijking

Maatschappelijke Zorg
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

709
575
134
0
0
134

713
614
99
0
0
99

732
674
58
0
0
58

19
60
-41
0
0
-41

Het lagere saldo bij Maatschappelijke Zorg wordt veroorzaakt door meer inhuur van het team
Vangnet Informatie en Advies en de vervanging van ziekte.
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2.6. Programma Publieke Gezondheid Vluchtelingen
2.6.1 Prioriteiten 2018

Publieke gezondheidszorg voor vluchtelingen in de gemeenten
Indicator: Minimaal 20 van de 22 van de gemeenten (90%) heeft inzet rond
statushouders en gezondheid opgenomen in een beleidsplan en geeft hier
een concrete uitwerking aan.
De GGD ondersteunt de gemeenten bij de zorg voor statushouders.
Financiering voor komende jaren is helder.

Contractafspraken en productievolumes
Indicator: de GGD behaalt de prestatiecijfers uit de productenraming 2018. De
gestelde norm is 90%. Afwijkingen worden vroegtijdig gemeld en onderbouwd.
De GGD behaalt de gemaakte contractafspraken.

2.6.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan
De inzet voor Publieke Gezondheid Statushouders bij de GGD is besproken met de
gemeenten en er is een meerjarenperspectief voor de financiering. De taak van projectleider
gezondheidszorg statushouders wordt in 2018 afgebouwd. Vanaf 2019 biedt de GGD deze
taak als pluspakket aan de gemeenten aan.
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2.6.3 Financiële verantwoording
X € 1.000

Rekening van baten en lasten

4e
Programma- begrotings
begroting
wijziging
2018
2018

Rekening
2018

afwijking

Publieke Gezondheid Vluchtelingen
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

505
407
98
0
0

533
559
-26
0
168

583
570
13
0
168

50
11
39
0
0

98

142

181

39

Het saldo is € 39.000 hoger dan begroot. De baten zijn € 50.000 door meer vluchtelingen op
de COA locaties. In Zutphen is een extra locatie geopend en in Harderwijk zijn de aantallen
in het 4e kwartaal gestegen. Hierdoor is de vergoeding van het COA aan GGDNOG
gestegen. De lasten stijgen niet evenredig want het aantal vluchtelingen dat de GGDmedewerkers kunnen zien valt binnen het afgesproken aantal uren dat zij werken op de
COA-locatie.

2.7. Overhead
2.7.1 Prioriteiten 2018

Nieuwe colleges, nieuw GGD-bestuur, nieuwe bestuursagenda
Indicator: het AB stelt de Bestuursagenda 2018-2022 vast
De voorbereidingen voor een nieuwe bestuursagenda zijn in gang
gezet. Deze liggen op schema.

2.7.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan
De bureaus en smartphones zijn vervangen en de infrastructuur van de ICT-omgeving is in
2018 vervangen door een toekomstbestendige Cloud-oplossing. Alle medewerkers hebben
nu de beschikking over een laptop en kunnen tijd en plaats onafhankelijk werken. De GGDorganisatie is een traject naar zelforganisatie ingeslagen. In 2018 zijn de teams van de
ondersteuningsorganisatie aan de slag geweest met de principes van zelforganisatie. Dat
betekende veel overleggen en anders kijken en denken, zelf verantwoordelijkheid nemen. De
uitwerking van het zelf organiseren betekende vervolgens een continuproces van herbezien
wat de ondersteuning levert aan de klant.
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2.7.3 Financiële verantwoording
X € 1.000

Rekening van baten en lasten

4e
Programma- begrotings
begroting
wijziging
2018
2018

Rekening
2018

afwijking

Overhead
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

5
4.889
-4.884
0
375
-4.509

57
4.574
-4.517
0
246
-4.271

60
4.545
-4.485
50
246
-4.289

3
-29
32
50
0
-18

Het resultaat op de overhead is nagenoeg gelijk aan de 4e begrotingswijziging. De dotatie
aan de reserve betreft een dotatie aan de reserve personele lasten. Hierin wordt een
reservering opgenomen voor de vakantieuren die de medewerkers nog kunnen opnemen.
Deze uren zijn, als gevolg van een wijziging in de CAO waarin medewerkers meer uren
kunnen sparen, toegenomen.

Budget onvoorzien
In de begroting heeft GGD NOG een budget van € 175.000 (1% van de totale baten)
opgenomen als budget onvoorzien. Dit budget is ingezet voor ziektevervanging bij
Jeugdgezondheid en ondersteuning.
Vennootschapsbelasting
GGD NOG is voor de producten reizigersadvisering en arrestantenzorg belastingplichtig voor
de vennootschapsbelasting. Over 2018 moet GGD NOG afgerond € 27.000 aan
vennootschapsbelasting betalen.

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur en ondersteuning
Indicator
Formatie per 1.000 inwoners
Bezetting per 1.000 inwoners
Apparaatskosten per inwoner
Externe inhuur als % van de loonsom en kosten inhuur
Overhead in % van de totale lasten
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0,21
0,22
€ 5,44
4,2%
24,8%
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2.8. Inwonerbijdrage en Organisatie projecten
2.8.1 Financiële verantwoording
X € 1.000

Rekening van baten en lasten

4e
Programma- begrotings
begroting
wijziging
2018
2018

Rekening
2018

afwijking

Inwonerbijdrage en organisatieprojecten
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

10.386
130
10.256
0
0
10.256

10.386
180
10.206
0
0
10.206

10.386
158
10.228
0
0
10.228

0
-22
22
0
0
22

De lasten voor het programma inwonerbijdrage en organisatieprojecten zijn € 22.000 lager
omdat er minder lasten zijn gemaakt voor het organisatieproject Samenwerken in Beweging.

Algemene dekkingsmiddelen
In de programmabegroting is de inwonerbijdrage die GGD NOG van de deelnemende
gemeente ontvangt vastgesteld. De inwonerbijdrage 2018 was € 10.386.000. Deze
inwonerbijdrage verandert gedurende het jaar niet. Bij het opstellen van de jaarrekening
maken we een eindafrekening op basis van het aantal inwoners per 31 december 2018.
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3. Paragrafen
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat
deze jaarrekening de volgende vier paragrafen:
• weerstandsvermogen en risicobeheersing (inventarisatie weerstandcapaciteit, risico’s
en beleid),
• financiering (treasurybeleid inclusief schatkistbankieren),
• bedrijfsvoering (bedrijfsprocessen om de beleidsdoelstellingen te realiseren en de
sturing en beheersing daarvan),
• verbonden partijen (waar de GGD bestuurlijke invloed en financieel belang heeft).

3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
Het weerstandsvermogen is het vermogen van GGD NOG om financiële tegenvallers op te
vangen zonder dat de continuïteit van de GGD in gevaar komt. Het weerstandsvermogen
bestaat uit de relatie tussen:
•
•

de weerstandscapaciteit, d.w.z. de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten
te dekken en
alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis
kunnen zijn voor de financiële positie.

In het kader van de vernieuwing van de BBV is een uniforme basisset financiële kengetallen in
de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voorgeschreven. Voor GGD NOG zijn
de onderstaande kengetallen van toepassing:
• Netto Schuldquote: de netto schuld gedeeld door de totale inkomsten,
• Solvabiliteit: eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen,
• Structurele exploitatieruimte: het structurele exploitatiesaldo in percentage van de totale
baten.

Kengetal
Netto schuld quote
Solvabiliteit
Structurele exploitatieruimte

realisatie
2017
-10,0%
53,1%
0,5%

begroot
2018
-3,6%
37,3%
0,0%
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2018
-9,4%
50,9%
0,7%
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3.1.1. Weerstandscapaciteit en risico’s
Weerstandscapaciteit
Het Algemeen Bestuur heeft in 2010 besloten dat met een weerstandsvermogen van 5% van
de omzet van de basisproducten en 20% van de omzet van plusproducten in redelijke mate
in de structurele risico’s wordt voorzien. De reserve basisproducten wordt geacht voor de
helft bij de deelnemende gemeenten te zijn gereserveerd, de reserve plusproducten wordt
volledig bij de GGD aangehouden.
3.1.2. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s
Percentage weerstandscapaciteit in €
Berekening percentage weerstandscapaciteit
Weerstandscapaciteit (materieel gezien)
Voorstel tot storting bij jaarrekening 2018
Stand weerstandsvermogen bij GGD na stortingsvoorstel
Weerstandsvermogen aan te houden bij de GGD per 31-12-2018
Percentage weerstandscapaciteit

31-12-2018
1.618.000
0
1.618.000
1.779.500
91%

Benodigd weerstandsvermogen structurele exploitatierisico’s in €
Totaal
Baten programma
Aan te houden reserve

Basis
producten

17.983.000 10.386.000
5%

Maximale bedragen per 31-12-2018
Waarvan geacht aangehouden te worden
bij de gemeente
Waarvan aan te houden bij GGD
Weerstandsvermogen ultimo 2018
Voorgenomen storting jaarrekening 2018
Verwacht saldo weerstandsvermogen
bij GGD na voorgenomen storting

2.039.000

519.000

259.500

259.500

1.779.500

259.500

Plus
producten
7.597.000
20%
1.520.000

1.520.000

1.618.000
0
1.618.000

Op basis van de in 2018 gerealiseerde baten is een berekening gemaakt van het benodigde
weerstandsvermogen per 31-12-2018. De gerealiseerde baten zijn vooral door de toename
van taken forensische geneeskunde, reizigersvaccinatie en technische hygiëne zorg hoger.
Hierdoor wordt ook de aan te houden reserve bij de GGD hoger. Het percentage
weerstandscapaciteit is 91%.
Begin 2019 komt GGD NOG met een notitie over risicomanagement en
weerstandsvermogen. Hier uit komt mogelijk een andere bepaling van het benodigde
weerstandsvermogen naar voren. In afwachting op de uitkomsten van de notitie stellen we
voor de algemene reserve niet aan te vullen tot 100%.
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3.2. Financiering
Inleiding
Deze paragraaf omvat de verantwoording voor het gevoerde beheer van de
financieringsportefeuille.
Het Algemeen Bestuur heeft een Treasurystatuut vastgesteld waarin de volgende
uitgangspunten zijn vastgelegd:
• zoveel mogelijke interne financiering,
• een risicomijdende gedragslijn.
3.2.1. Renteresultaten
De GGD heeft de overtollige kasmiddelen belegd bij de rijksoverheid (zie jaarrekening
paragraaf Schatkistbankieren).
3.2.2. Kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen van de GGD betreffen verbouwing hoofdlocatie, medische apparatuur,
kantoorinventaris, ICT en telefonieproducten.
Per 31-12-2018 is de boekwaarde van kapitaalgoederen afgerond € 1,2 miljoen. De GGD
heeft in 2018 € 206.000 geïnvesteerd. Het betreft investeringen in laptops, bureaus en
smartphones. De GGD rekent geen rentekosten toe aan de activa.

3.3. Bedrijfsvoering
Hoofdlijnen
Het centrale thema voor de GGD-organisatie is in 2018 de ontwikkeling naar
zelforganiserende teams geweest. Vanuit het project ‘Samenwerken in beweging’ is de
invoering begeleid. De GGD richt zich op versterking van klantgerichtheid, samenwerking en
toekomstgerichtheid. Medewerkers en teams krijgen meer verantwoordelijkheid om zelf hun
werk te organiseren en de gestelde doelen te bereiken, binnen de kaders van bestuur en
organisatie.
De medewerkers hebben 2018 ervaren als een intensief jaar. De eerste stappen naar
zelforganisatie en zoeken van oplossingen in de nieuwe organisatievorm hebben veel
energie gevraagd van medewerkers en management. Eind 2018 kwamen uit het
medewerker onderzoek en een externe Quick Scan Bedrijfsondersteuning een aantal de
knelpunten naar voren. Het managementteam heeft geconcludeerd dat het zelforganisatie
als doel handhaaft, maar dat de weg ernaar toe om bijsturing vraagt. Hiertoe is het MT eind
2018 gestart met het opstellen van een actieplan.
De GGD heeft in 2018 gewerkt aan verbetering van bestuurs- en managementinformatie.
Binnen de GGD-organisatie zijn hiervoor de eerste resultaten bereikt voor teams en
management. Het tempo waarin we vorderingen maken blijft een aandachtspunt.
De GGD heeft in 2018 het project verbetering beleid- en budgetcyclus voortgezet. Het doel is
beter aan te sluiten op de informatie- en sturingsbehoefte van de opdrachtgevers, teams en
managers. Binnen de GGD verandert de cyclus door de ontwikkeling naar zelforganisatie.
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De behoefte is vooral om de resultaten van teams duidelijker en specifieker in beeld te
krijgen.
3.3.1. Kwaliteitszorg
HKZ certificaat
In 2018 is GGD Noord- en Oost-Gelderland opnieuw geaudit voor de branche specifieke
kwaliteitscertificering, de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Deze audit
heeft geleid tot voortzetting van de certificering.

Klachten van cliënten
Sinds 1 mei 2017 heeft de GGD een externe klachtenfunctionaris via Zorgbelang Gelderland.
De aanleiding hiervoor is de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg.
De klachtenfunctionaris behandelt ook klachten die onder de Algemene bestuursrecht vallen
(klachten die niet over zorg gaan). In 2018 kwamen in totaal 37 klachten binnen van 33
cliënten. Deze klachten zijn door een (praktische) oplossing of bemiddeling afgehandeld. Er
zijn geen klachten voorgelegd aan de Geschillencommissie publieke gezondheid of de
Nationale ombudsman.

3.4. Verbonden partijen
De GGD kent geen verbonden partijen in formele zin.
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Deel 2: Jaarrekening
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4. Staat van baten en lasten
4.1. Overzicht van baten en lasten 2018 GGD NOG
X € 1.000

Rekening van baten en lasten

4e
Programma- begrotings
begroting
wijziging
2018
2018

Rekening
2018

afwijking

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

16.746
17.121
-375
0
375
0

17.858
18.197
-339
23
414
52

17.983
18.111
-128
73
414
213

125
-86
211
50
0
161

Toelichting baten en lasten 2018 GGD NOG
Het gerealiseerde saldo van GGD NOG is € 161.000 hoger dan de 4e begrotingswijziging. De
baten stijgen als gevolg van meer taken/opdrachten bij forensische geneeskunde,
reizigersvaccinaties en asielzoekers. De lasten dalen met € 85.000. Door de krappe
arbeidsmarkt is het niet gelukt om voldoende personeel bij Jeugdgezondheid te werven om
het hoge ziekteverzuim op te vangen. De dotatie reserve betreft een dotatie aan de reserve
personele lasten doordat het aantal vakantieuren die medewerkers nog kunnen opnemen
zijn gestegen.
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4.2. Overzicht baten en lasten per programma
X € 1.000

Rekening van baten en lasten per
programma

4e
Programma- begrotings
begroting
wijziging
2018
2018

Rekening
2018

afwijking

Jeugdgezondheid
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

848
4.190
-3.342
0
0
-3.342

1.055
4.504
-3.449
0
0
-3.449

1.024
4.411
-3.387
0
0
-3.387

-31
-93
62
0
0
62

4.068
5.336
-1.268
0
0
-1.268

4.621
5.889
-1.268
0
0
-1.268

4.736
5.890
-1.154
0
0
-1.154

115
1
114
0
0
114

225
1.594
-1.369
0
0
-1.369

494
1.877
-1.383
23
0
-1.406

462
1.863
-1.401
23
0
-1.424

-32
-14
-18
0
0
-18

709
575
134
0
0
134

713
614
99
0
0
99

732
674
58
0
0
58

19
60
-41
0
0
-41

Algemene Gezondheid
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

Kennis & Expertise
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Mutatie reserve
Gerealiseerd resultaat

Maatschappelijke Zorg
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat
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X € 1.000

Rekening van baten en lasten per
programma

4e
Programma- begrotings
begroting
wijziging
2018
2018

Rekening
2018

afwijking

Publieke Gezondheid Vluchtelingen
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

505
407
98
0
0
98

533
559
-26
0
168
142

583
570
13
0
168
181

50
11
39
0
0
39

5
4.889
-4.884
0
375
-4.509

57
4.574
-4.517
0
246
-4.271

60
4.545
-4.485
50
246
-4.289

3
-29
32
50
0
-18

10.386
130
10.256
0
0
10.256

10.386
180
10.206
0
0
10.206

10.386
158
10.228
0
0
10.228

0
-22
22
0
0
22

Overhead
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

Inwonerbijdrage en organisatieprojecten
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

Toelichting begrotingsrechtmatigheid
De lasten bij het programma Maatschappelijke Zorg zijn € 67.000 hoger dan bij de 4e
begrotingswijziging 2018. Deze hogere lasten zijn het gevolg van meer inzet van het team
Vangnet Informatie en Advies op de Noord-Veluwe door een grotere hulpvraag. Hier staat
een hogere opbrengst tegenover van € 20.000. Daarnaast zijn er hogere lasten voor inhuur
personeel voor de vervanging van een zieke medewerker.
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4.3. Overzicht taakvelden
Het BBV schrijft voor dat de GGD NOG een overzicht in de jaarrekening opneemt met een
verdeling van de baten, lasten en het saldo per taakveld. De taakveld zijn door de
rijksoverheid gedefinieerd. Onderstaand het overzicht met de verdeling naar taakvelden over
2018.
In € 1.000

Taakveld
IV3
0.
0.4
0.9
0.10
0.11
1.
1.1
7.
7.1
7.5

Baten
Bestuur en ondersteuning
Overhead
Vennootschapsbelasting
Mutaties reserves
Resultaat van rekening van baten en lasten
Veiligheid
Crisisbeheersing/brandweer
Volksgezondheid en Milieu
Volksgezondheid
Begraafplaatsen en crematoria
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Lasten

Saldo

4.349
0
414

4.545
27
73

-196
-27
341
213

298

298

0

12.811
525

12.919
322

-108
203
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4.4. Incidentele baten en lasten
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen.
Incidentele baten of lasten onder € 25.000 zijn niet opgenomen in het overzicht.
X € 1.000

Incidentele baten en lasten Programma
Lasten
Meningokokken campagne
TBC koppeling foto pakket

JG
AG

0
0

53
42

53
42

0

95

95

JG

0

92

92

JG

0

90

90

0

182

182

Totale incidentele lasten
Baten
Meningokokken campagne
Dekking uit hogere
opbrengst
Totale incidentele baten

Begroting Realisatie
Verschil
2018
2018
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5. WNT-verantwoording 2018
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) ingegaan. De WNT is van toepassing op GGD Noord- en OostGelderland.
Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor GGD Noord- en Oost-Gelderland is € 189.000. Het
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang van het
dienstverband. De functie van lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur én van
voorzitter van het Dagelijks en het Algemeen bestuur van de GGD zijn onbezoldigd.

5.1. Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
Bedragen x € 1

Dhr. D.W. ten Brinke

Functie
Duur dienstverband in 2018
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
Echte of fictieve dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden
werkzaam?
Individueel WNT-maximum

Directeur
1/1 - 31/12
1,0
Nee
echte
n.v.t.

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

189.000

134.693
0
18.491
153.184
153.184

Gegevens 2017
Duur dienstverband in 2017
Omvang dienstverband 2017 (in fte)

1/1 - 31/12
1,0

Bezoldiging 2017
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2017
Individueel WNT-maximum 2017

135.693
0
17.285
152.978
181.000
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Overige leidinggevende topfunctionarissen
In het kader van de WNT vallen ook de leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur onder
de definitie van topfunctionaris. Aangezien alle bestuursleden onbezoldigd bij de GGD NOG
werken, volgen hieronder de termijnen waarin de bestuursleden in 2018 zitting hebben
gehad in het Algemeen/ Dagelijks Bestuur.
Gemeente

Aalten
Apeldoorn
Berkelland
Bronckhorst
Brummen
Doetinchem
Elburg
Epe
Ermelo
Harderwijk
Hattem
Heerde
Lochem
Montferland
Nunspeet
Oldebroek
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Putten
Voorst
Winterswijk
Zutphen
Veiligheidsregio
Noord- en OostGelderland
(VNOG)

Bestuurslid

D. van Norel
C.M. de Waard-Oudesluijs
A.L. Klappe
H. de Haan
G.J. van Noort
M. Companjen
M. Hospers
H.J. Berkhoff
T. van der Linden
H. van Zeijts
I.T.J.M. Wolsing
W.G.H. Sinderdinck
G. van den Berg
E.G. Vos-van de Weg
J. Hoenderboom
L.G. Kuster
G. Priem
W. Vrijhoef
I.G. Saris
P.C.M. Withagen
M. ten Broeke

Duur
dienstverband
in 2018
1/1 – 4/7
5/7– 31/12
1/1 – 4/7
5/7 – 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 4/7
5/7 - 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 4/7
5/7 – 31/12
1/1 – 4/7
5/7 – 31/12
1/1 – 4/7
5/7 – 31/12
1/1 – 4/7
5/7 – 31/12
1/1 – 4/7
5/7 – 31/12
1/1 – 31/12
1/1 - 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 4/7
5/7 – 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 1/10
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 4/7
5/7 – 31/12

A. Vermeulen

1/1 – 31/12

H.J. Rijks
J Wikkerink
B.G. Bloem
D.H. Cziesso
M.H.H. van Haaren
A.R. Peppelman
E. Blaauw
J. Pierik-van der Snel
F.H.T. Langeveld
J. Huizinga
W. Krooneman
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Algemeen Dagelijks
Bestuur
Bestuur
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
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Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in
2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in
2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT
dienen te worden gerapporteerd, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT
vermeld zijn of hadden moeten worden.
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6. Schatkistbankieren
De Wet schatkistbankieren schrijft voor dat de decentrale overheden, waaronder ook de
GGD NOG, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het Ministerie
van Financiën. In 2018 is een drempelbedrag bij de bank gehanteerd van € 250.000. Er zijn
geen overschrijdingen geweest in 2018.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1)
Drempelbedrag
250
1e
2e
3e
4e
kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal
(2)
(3a) = (1) > (2)
(3b) = (2) > (1)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten
's Rijks schatkist aangehouden
middelen
Ruimte onder het drempelbedrag
Overschrijding van het
drempelbedrag

213

210

222

224

37

40

28

26

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag
(4a)
(4b)
(4c)

Begrotingstotaal verslagjaar
Het deel van het begrotingstotaal
dat kleiner of gelijk is aan € 500
miljoen
Het deel van het begrotingstotaal
dat de € 500 miljoen te boven gaat

Verslagjaar
17.121

(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een
Drempelbedrag
minimum van €250.000

17.121
250

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
1e
2e
3e
4e
kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal
(5a)
(5b)
(2) - (5a) / (5b)

Som van de per dag buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)
Dagen in het kwartaal
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten
's Rijks schatkist aangehouden
middelen

19.147

19.154

20.432

20.581

90

91

92

92

213

210

222

224
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7. Balans
7.1. Balans per 31 december 2018
X € 1.000

Balans per 31
december
2018
2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut

1.244

1.311

36

38

57

48

520

419

b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar
c. Overige vorderingen

3.217
43

2.872
40

Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

3.780

3.331

Liquide middelen
Banken
Kassen

221
2

209
1

Totaal Liquide middelen

223

210

a. Van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan
door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

42

73

b. Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die
ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

569

938

Totaal overlopende activa

611

1.011

Totaal vlottende activa

4.671

4.600

TOTAAL GENERAAL

5.951

5.949

Financiële vaste activa
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
a. Vorderingen op openbare lichamen

Overlopende activa

Jaarstukken 2018 GGD Noord- en Oost-Gelderland

82

38

X € 1.000

PASSIVA

Balans per 31 december
2018

2017

VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
a. Algemene reserve
b. Bestemmingsreserves
c. Gerealiseerd resultaat

1.618
1.197
213

1.618
1.345
193

Totaal eigen vermogen

3.028

3.156

138

299

0

0

3.166

3.455

551

425

572

688

1.569

1.268

93

113

Totaal overlopende passiva

2.234

2.069

Totaal vlottende passiva

2.785

2.494

TOTAAL GENERAAL

5.951

5.949

Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of
langer
Totaal vaste passiva
VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan
één jaar
Overige schulden
Overlopende passiva
a. Van overheidslichamen ontvangen voorschotbijdragen voor
specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van volgende
begrotingsjaren.
b. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en
die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.
c. Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van
volgende begrotingsjaren komen.
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7.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. In de
Financiële verordening GGD NOG zijn nadere kaders opgenomen voor de waardering en
afschrijving van vaste activa.
7.2.1. Toerekening baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
7.2.2. Waardering balansposten
Alle balansposten zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij anders is aangegeven.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
De materiële vaste activa met economisch nut worden afgeschreven in:
• 10 jaar: meubilair, kantoorinventaris, archiefstellingen, kasten, witgoed,
keukenapparatuur;
• 5 jaar: specifieke softwarepakketten;
• 4 jaar: automatiseringsapparatuur zoals printers, pc’s, ICT-apparatuur, (behalve
mobiele apparatuur) netwerkvoorzieningen;
• 3 jaar: mobiele automatiseringsapparatuur zoals laptops, telefoonapparatuur en –
voorzieningen;
Voor investeringen in gehuurde gebouwen, waarbij de investeringen een sterke relatie
hebben met het gebouw, gelden afschrijvingstermijnen welke niet langer zijn dan de
resterende looptijd van het huurcontract.
Kapitaallasten (rente en afschrijving) worden berekend vanaf het halfjaar volgend op de
aanschaf van de activa.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op waarborgsommen
wordt niet afgeschreven.
Voorraden
De voorraden vaccins worden gewaardeerd tegen de laatste inkoopprijs van het betreffende
jaar ofwel verkrijgingsprijs.
Debiteuren en Overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid
is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.
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7.3. Toelichting op de balans per 31 december 2018
7.3.1. Vaste Activa
Toelichting Materiële Vaste Activa
X € 1.000

Automatisering

Apparaten Inventaris

Totaal
2018

Totaal
2017

Materiële vaste activa

Gebouwen

Aanschafwaarde primo
Investeringen
Desinvesteringen
Aanschafwaarde
ultimo

864

669
149
-36

209

379
57
-37

2.121
206
-73

2.085
54
-18

864

782

209

399

2.254

2.121

Afschrijvingen primo
Jaarlijkse afschrijving
Inhaalafschrijving
Desinvesteringen
Afschrijving ultimo

-181
-86

-143
-36
30

-115
-37

-267

-371
-115
-28
36
-478

-150

37
-116

-810
-275
1
73
-1.010

-550
-272
-6
18
-810

Boekwaarde primo
Boekwaarde ultimo

1.045
597

1.040
304

351
59

495
283

1.311
1.244

1.535
1.311

Per 31-12-2018 is de boekwaarde van kapitaalgoederen afgerond € 1,2 miljoen. De GGD
NOG heeft in 2018 € 206.000 geïnvesteerd. Het betreft vooral investeringen in laptops,
bureaus en smartphones.
Toelichting Financiële Vaste Activa
De financiële vaste activa betreft betaalde waarborgsommen voor sleutels en huur van
panden.
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7.3.2. Vlottende Activa
Toelichting Voorraden
De boekwaarde van de voorraden betreft de per 31 december aanwezige voorraad vaccins:
X € 1.000

Stand
ultimo
2018

Voorraden

Stand
ultimo
2017

Voorraad vaccins
Voorraad VVV-bonnen

57
0

46
2

Totaal voorraad

57

48

Toelichting uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
X € 1.000

Uitzettingen met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar

Stand
ultimo
2018

Stand
ultimo
2017

Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist
Overige vorderingen
Voorziening overige vorderingen

527
3.217
43
-7

425
2.872
40
-6

Totaal kortlopende vorderingen

3.780

3.331

Toelichtingen Overlopende Activa
X € 1.000

Stand
ultimo
2018

Overlopende activa

Stand
ultimo
2017

Totaal overlopende activa met een bepaald bestedingsdoel

42

73

Nog te ontvangen bedragen
Nog te ontvangen statushouders
Nog te ontvangen Rijksvaccinatie
Nog te factureren Forensisch
Nog te factureren Technische Hygiëne zorg
Overige overlopende activa overheidslichamen
Vooruit betaalde kosten
Totaal overige overlopende activa

81

251
210

58
18
110
63
239
569

71
79
50
277
938

Totaal overlopende activa

611

1.011
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X € 1.000

Stand
primo
2018

Overlopende activa

Mutatie
bij

Mutatie af

Stand
ultimo
2018

Van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Opleiding AIOS nog te ontvangen
Opbrengst ECA
Opbrengst JGZ

8
32
33

Totaal overlopende activa met
een bepaald bestedingsdoel

73

42

-8
-32
-33

0
42
0

42

-73

42
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7.3.3. Vaste Passiva
Toelichting Eigen Vermogen
X € 1.000

Saldo
primo

Eigen vermogen

Toevoeging Onttrekking

Totaal
saldo
2018

Algemene reserve
Gerealiseerd resultaat
Reserve personele lasten
Reserve Publieke Gezondheid Statushouders
Reserve Volwassen en Ouderenmonitor
Reserve Frictiebijdrage Apeldoorn

1.618
193
444
50
23
828

0
213
50
118
23
75

0
-193
0
-168
0
-246

1.618
213
494
0
46
657

Saldo ultimo

3.156

479

-607

3.028

De algemene reserve vormt de weerstandscapaciteit van de GGD NOG. De
weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de GGD NOG beschikt
om risico’s af te dekken. De risico’s zijn niet begroot, niet voorzienbaar, onverwachts en
substantieel.
Om te bepalen welke omvang de algemene reserve moet hebben om als organisatie
voldoende weerstandscapaciteit te hebben, verwijzen wij naar de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing van het jaarverslag 2018.
Het gerealiseerd resultaat 2017 van totaal € 193.000 is als volgt bestemd;
• Dotatie reserve Publieke Gezondheid Statushouders € 118.000
• Dotatie reserve Frictiebijdrage Apeldoorn € 75.000
GGD NOG heeft per 31 december 2018 de volgende bestemmingsreserves:
• Personele lasten;
De bestemmingsreserve personele lasten is gevormd voor de feitelijke verplichting
van verlofdagen per einde van het jaar. In 2018 wordt er € 50.000 aan toegevoegd
• Volwassen en Oudermonitor;
De volwassen en ouderen monitor neemt de GGD NOG eens in de 4 jaar af. In 2018
is aan deze reserve € 23.000 toegevoegd.
• Publieke Gezondheid Statushouders;
Uit de reserve Publieke Gezondheid Statushouders is € 168.000 onttrokken voor de
gemaakte kosten in exploitatie 2018. Hiermee loopt deze reserve per 31 december
2018 op nul.
• Frictiebijdrage Apeldoorn;
De gemeente Apeldoorn heeft de GGD NOG een frictievergoeding betaald van
€ 1.203.000 voor de bij de GGD NOG ontstane kosten als gevolg van het uitnemen
van de Jeugdgezondheid. De frictievergoeding heeft betrekking op de periode 2017 –
2021. In 2018 is er € 246.000 onttrokken uit deze reserve voor de afdekking van de
lasten.
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Het resultaat uit het vorige boekjaar is als volgt bestemd:
X € 1.000

Resultaat
2017

Gerealiseerd resultaat

Reserve Publieke Gezondheid Statushouders
Reserve Frictiebijdrage Apeldoorn

-118
-75

Totaal

-193

Het saldo van de rekening van baten en lasten 2018 bedraag positief € 213.000. Het
Algemeen Bestuur neemt een besluit hoe het resultaat wordt bestemd.
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7.3.4. Voorzieningen
Toelichting Voorzieningen
X € 1.000

Voorzieningen

Werkloosheid
wet

Langdurig
zieken

Boventallig
Totaal
personeel saldo 2018

Saldo primo
Toevoeging
Onttrekking
Vrijval

2
25
0
-2

154
0
-86
-68

143
0
-30
0

299
25
-116
-70

Totaal

25

0

113

138

De voorziening WW bestaat uit de WW-aanspraken van (tijdelijk) personeel in dienst van
GGD NOG. Vanaf 2018 houdt GGD NOG geen voorziening aan voor langdurig zieken. Voor
het afdekken van de risico’s van de salarislasten welke niet direct of indirect toegerekend
kunnen worden aan onze producten en programma’s, is de voorziening boventallig
personeel gevormd.
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7.3.5. Overlopende Passiva
Toelichting Overlopende Passiva
X € 1.000

Stand
ultimo
2018

Overlopende passiva

Totaal overlopende passiva met een bepaald bestedingsdoel

Stand
ultimo
2017

572

688

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot
betaling komen
Huisvestingskosten
77
50
Nog te betalen personeel / inhuur derden
60
116
Advieskosten
25
15
Automatisering
76
33
SOA / MMK / TBC
153
58
SLIMMER Achterhoek
24
GIDSgelden
47
Overig nog te betalen kosten
39
33
Nog te betalen overige
personeelslasten
1.002
944
Belastingen
66
19
1.569
1.268
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen
MOA gelden
ROAZ
Jong Leren Eten
65
Overig
27
Totaal overige overlopende activa
93

Totaal vlottende schulden

2.234

72
11
30
113

2.069

X € 1.000

Stand
primo
2018

Omschrijving

Mutatie
bij

Stand
ultimo
2018

Mutatie af

Van overheidslichamen ontvangen voorschotbijdragen voor specifieke uitkeringen die dienen
ter dekking van volgende begrotingsjaren
Bijdrage soa
550
-109
441
Samen in beweging bewoners
66
66
Publieke Gezondheid Vluchtelingen
50
-50
0
Overige bijdragen van
overheidslichamen
88
65
-88
65
Totaal overlopende passiva met een bepaald
bestedingsdoel

688
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8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Niet uit de balans blijkende verplichtingen neemt de GGD NOG in de jaarrekening op als de
financiële verplichting € 221.000 overschrijdt.
De GGD NOG is eigenrisicodrager voor wachtgeld- en werkloosheidsuitkering. Wanneer
voormalig personeel dat is afgekeurd, bij herkeuringen weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt
wordt verklaard, dient de GGD NOG alsnog voor de lasten van wachtgeld- of
werkloosheidsuitkering te betalen. Er kunnen daardoor altijd weer nieuwe verplichtingen
ontstaan. Voor de bekende gevallen is een voorziening gevormd.
In oktober 2018 is een overeenkomst voor kopieerapparaten getekend voor de periode van
24 maanden met een optie voor 6 maanden. De jaarlijkse lasten van de nieuwe
overeenkomst zijn ruim € 97.000.
In september 2018 heeft GGD NOG een overeenkomst telefoon- en datadiensten voor twee
jaar gesloten met Vodafone. De jaarlijkse lasten die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn
ruim € 138.000.
Voor de locatie in Warnsveld is vanaf 1 oktober 2015 een contractuele verplichting
aangegaan van € 192.000 per jaar met de gemeente Zutphen voor de huurperiode van 5
jaar.
In het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn wordt een onderzoekslocatie voor TBC,
reizigersvaccinatie en SOA gehuurd. Het huurcontract is ingegaan per 1 april 2015 en heeft
een looptijd van 5 jaar. De aangegane huurverplichting per 31 december 2018, inclusief
servicekosten en dienstverleningsovereenkomst, bedraagt per jaar ruim € 74.200.
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9. Controleverklaring

(van de onafhankelijke accountant - volgt)
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10. Bijlagen
Bijlage 1: Overzicht afrekening Meldpunt Maatschappelijke Zorg

Omschrijving

Beschikking 2018
uren

Coördinator
Projectondersteuning
Correctie
Totaal coördinatie

1.230
1.350

Totaal Bemoeizorg

2.730

Verpleegk. spreekuur
dak- en thuislozen
Centrale Toegang
Projectcoördinatie
Psychiater
Beroep en bezwaar
Zorgmonitor
Totaal centrale toegang
Totaal generaal

Realisatie 2018

tarief in € bedrag in €

88,63
54,21

uren

tarief in € bedrag in €

89,29
54,61

109.015
73.184
-5.098
177.100

1.230
1.350

72,00

196.560

3.268

72,00

235.276

90

67,77

6.099

89

68,27

6.042

3.000

75,08

225.240
0

3.000
0

75,63

226.890
0

2.580

109.827
73.724

2.014

183.550

3.000

12.000
237.240

3.000

12.000
238.890

8.400

617.000

8.370

663.758

Dekking kosten Meldpunt Maatschappelijke Zorg
Beschikking
Omschrijving
2018
Budget Noord-Veluwse gemeenten
Nog na te betalen subsidie
Balanspost 2015
Totaal Inkomsten

Realisatie
2018

617.000

617.000
20.000
6.400
643.400

617.000
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Bijlage 2: Afrekening subsidieverlening Zutphen MZ
Omschrijving

Tarief in
€

Uren

Subsidie Backoffice multiprobleemsituaties/vangnet Zuphen
2018
Inzet verpleegkundige
Inzet adm. medewerker
Afronding

800
100

Totaal toegekende subsidie

900

Kosten Backoffice multiprobleemsituaties/vangnet Zutphen
2018
Inzet verpleegkundige
Inzet adm. medewerker

825
198

Totaal gerealiseerde kosten
Afrekening subsidie
Ontvangen voorschot
Kosten
Afrekening

0

75,08
54,21

Bedrag
in €

60.064
5.421
65.485

75,63
54,61

62.395
10.813
73.208

65.485
73.208
-7.723
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Bijlage 3: Gezond in de stad Apeldoorn 2018

Omschrijving

Epidemioloog
Gezondheidsfunctionaris
Beleidsmedewerker
Totaal personele
kosten

Begroting 2018
bedrag in
uren tarief in €
€
89,29

0

Realisatie 2018
uren
19

tarief in € bedrag in €
89,29
€

24

109,24

2.622

68

109,24

1.652
7.428

2.622

9.080

Inhuur derden

75.845

96.129

Materiele kosten

20.283

0

Totaal generaal

98.750

105.209

Dekking GIDSgelden
Apeldoorn
Omschrijving
Gemeente Apeldoorn
Balanspost 2017
Totaal Inkomsten

Begroting
2018
98.750
98.750
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Bijlage 4: Afrekening algemene Inwonerbijdrage
Begrote Inwonerbijdrage per gemeente 2018
Aantal
Aantal
Begroting
Begroting Begroting
inwoners inwoners
2018
2018
2018
31-12-2016 31-12-2016 Publieke
Gemeente
JGZ
Totaal
incl
excl
Gezondheid
in €
in €
Apeldoorn Apeldoorn
in €
Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk
Regio Achterhoek

27.017
44.200
36.443
57.024
35.294
29.592
39.543
28.942
298.055

27.017
44.200
36.443
57.024
35.294
29.592
39.543
28.942
298.055

193.853
317.145
261.487
409.160
253.242
212.329
283.730
207.665
2.138.610

186.147
304.538
251.093
392.896
243.176
203.889
272.452
199.411
2.053.602

380.000
621.683
512.579
802.056
496.418
416.218
556.181
407.076
4.192.212

Apeldoorn
Brummen
Epe
Hattem
Korting Hattem ivm Logopedie
Heerde
Lochem
Voorst
Korting Voorst ivm logopedie
Zutphen
Regio Midden IJssel / Oost

160.025
20.844
32.490
12.011

20.844
32.490
12.011

18.558
33.494
24.156

18.558
33.494
24.156

47.385
348.963

47.385
188.938

1.148.215
149.560
233.123
86.182
133.158
240.327
173.325
339.998
2.503.886

143.615
223.856
82.756
3.136127.865
230.774
166.435
6.290326.483
1.292.359

1.148.215
293.176
456.979
168.937
3.136261.023
471.101
339.760
6.290666.481
3.796.245

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.045
26.614
46.274
26.867
23.240
24.395
170.435

23.045
26.614
46.274
26.867
23.240
24.395
170.435

165.353
190.961
332.026
192.777
166.752
175.039
1.222.909

158.780
183.371
318.828
185.114
160.124
168.082
1.174.299

324.133
374.332
650.854
377.891
326.876
343.121
2.397.208

Totaal GGD Noord en Oost
Gelderland

817.453

657.428

5.865.405

4.520.260

10.385.665
-

7,18

6,89

14,07

Bijdrage per inwoner
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Realisatie en afrekening Inwonerbijdrage per gemeente 2018
Aantal
Realisatie Realisatie Realisatie afrekening
Gemeente
bijdrage
inwoners
2018
2018
2018
per
01-01-2018 excl JGZ
JGZ
Totaal
Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk
Regio Achterhoek

26.980
44.055
36.335
57.311
35.608
29.643
39.560
28.999
298.491

Apeldoorn
Brummen
Epe
Hattem
Korting Hattem ivm Logopedie
Heerde
Lochem
Voorst
Korting Voorst ivm logopedie
Zutphen
Regio Midden IJssel / Oost
Veluwe

161.161
20.759
32.787
12.150

350.706

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.101
26.794
46.775
27.087
23.503
24.302
171.562

Totaal GGD Noord en Oost
Gelderland

820.759

Bijdrage per inwoner

18.572
33.601
24.242
47.434

192.808
314.831
259.661
409.563
254.466
211.838
282.708
207.236
2.133.112

185.281
302.541
249.525
393.574
244.532
203.569
271.672
199.146
2.049.840

378.089
617.372
509.186
803.137
498.998
415.407
554.380
406.382
4.182.952

1.9124.3113.3931.081
2.580
8111.801694-9.260

142.559
225.160
83.438
3.136127.540
230.750
166.478
6.290325.746

1.151.708
290.910
459.466
170.266
3.136260.262
470.873
339.719
6.290664.724

3.493
2.2662.487
1.329
761228411.757-

2.506.257

1.292.245

3.798.501

2.256

165.087
191.478
334.269
193.572
167.960
173.670
1.226.037

158.643
184.004
321.220
186.016
161.403
166.890
1.178.175

323.730
375.482
655.489
379.588
329.363
340.560
2.404.212

4041.150
4.635
1.698
2.487
2.5617.004

4.520.260 10.385.665

0

1.151.708
148.350
234.306
86.828
132.721
240.123
173.241
338.978

5.865.405
7,15
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het Algemeen Bestuur van de GGD Noord- en Oost Gelderland
A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van de GGD Noord- en Oost Gelderland te Apeldoorn
gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
· geeft de in de jaarstukken 2018 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van de GGD
Noord- en Oost Gelderland op 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting
en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en in overeenstemming is met de bepalingen
van en krachtens de WNT;
· zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
waaronder verordeningen, zoals opgenomen in Normenkader 2018 van de GGD Noord- en Oost
Gelderland.
De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2018;
2 het overzicht van baten en lasten over 2018;
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, het controleprotocol
dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 december 2018 (inclusief het normenkader) en het
Controleprotocol Wet Normering Topinkomens 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van de GGD Noord- en Oost Gelderland zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
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Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op € 171.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor
fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten bedraagt inclusief toevoegingen aan
reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 van het Besluit Accountantscontrole Decentrale
Overheden.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3
Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Controleprotocol WNT 2018.
Wij zijn met het Algemeen Bestuur overeengekomen dat wij aan het Algemeen Bestuur tijdens onze
controle geconstateerde afwijkingen boven de € 10.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die
naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.
B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere
informatie, die bestaat uit:
· de inleiding
· het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
· met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
· alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang
als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur voor de jaarrekening
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met het BBV en in overeenstemming is met de bepalingen van en
krachtens de WNT. Het Dagelijks Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand
komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, waaronder gemeentelijke verordeningen, zoals opgenomen in normenkader 2018. In dit
kader is het Dagelijks Bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die
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relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.
Het Algemeen Bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Voor een overzicht van onze verantwoordelijkheden inzake de controle van de jaarrekening
verwijzen wij naar de website van de NBA www.nba.nl (Standaardpassages in controleverklaring).
Doetinchem, 11 april 2019
Stolwijk Kelderman

w.g. R.H. Gosselink-Wolbrink RA

51
101

Accountantsverslag
2018

GGD NOG
Warnsveld
25 maart 2019

102

Aan het Algemeen Bestuur
van GGD NOG
Postbus 3
7200 AA Warnsveld

Doetinchem, 25 maart 2019

Inleiding

Geachte bestuursleden,
Wij hebben de jaarrekening 2018 van uw organisatie gecontroleerd. In dit verslag zijn de belangrijkste
resultaten van onze controle weergegeven. Graag lichten wij dit verslag en de daarin opgenomen
bevindingen en aanbevelingen nader aan u toe.

Het doel van dit verslag is u te informeren over onze bevindingen. Tevens hebben wij aanbevelingen
opgenomen. U heeft aan ons voor de controle van de jaarrekening 2018 geen bijzondere
aandachtspunten meegegeven.
Wij hebben dit verslag in concept besproken met de portefeuillehouder Financiën, de directeur en de
controller. Hun reactie is hierin – voorzover relevant - verwerkt.
Dit verslag is uitsluitend voor u bestemd en is niet bestemd om voor andere doeleinden te worden
gebruikt.
Tot slot willen wij onze dank uitspreken voor de medewerking die ons gedurende de uitvoering van
onze controlewerkzaamheden is verleend.
Met vriendelijke groet,
Stolwijk Kelderman

dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA
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5. Jaarrekening
1. Samenvatting en kernpunten

Als u dit verslag digitaal leest, kunt
u door te klikken op de blokken
gelijk naar dat onderdeel springen.
Als u op het logo onderaan de
pagina klikt komt u weer terug op
deze pagina.
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1. Samenvatting en
kernpunten

Onderdeel

Conclusie

Onderdeel

Conclusie

Oordeel
Getrouwheid:

Goedkeurend

Financiële positie

Goed

Oordeel
Rechtmatigheid:

Goedkeurend

Wij informeren u over onze bevindingen en aanbevelingen.

Kwaliteit
jaarverslaggeving

Goed

WNT (wet normering
Topinkomens)

Goed verantwoord

Algemene beheersing

Belangrijkste bevindingen getrouwheid

U heeft ons de opdracht verstrekt de jaarrekening 2018 van uw
gemeenschappelijke regeling te controleren. Wij hebben een
interimcontrole en een balanscontrole uitgevoerd.

➢
➢
➢
➢
➢

Ons advies een audit comité in te stellen is opgevolgd in 2018.
Wij adviseren een frauderisico-analyse op te stellen.
De interne controle kan effectiever en efficiënter ingericht worden.
De kennis van de processen concentreren.
Wij geven in overweging een CISO aan te stellen.

➢
➢
➢
➢
➢

Wij kunnen een goedkeurend oordeel over de getrouwheid verstrekken.
Er zijn op ons verzoek alleen kleine aanpassingen inde jaarrekening 2018
gedaan.
Er zijn geen controleverschillen.
Uit onze aanvullende controlemaatregelen zijn alleen kleine, zeer beperkte
afwijkingen naar voren gekomen.
Het weerstandsvermogen bedraagt € 1,6 miljoen. € 1,8 miljoen is wenselijk en
nodig.

Beheersing processen

Belangrijkste bevindingen rechtmatigheid

➢ De inrichting van rechten in het pakket vaccinatieregister regelen
en periodiek een goederenbeweging opstellen.
➢ De bevoegdheden tot wijzigen prijzen forensische producten door
beperkt aantal mensen laten aanpassen.
➢ Het proces van aanbestedingen optimaliseren.
➢ De verbijzonderde interne controles verder uitbreiden.

➢
➢
➢
➢

Wij kunnen een goedkeurend oordeel over de rechtmatigheid verstrekken.
Wij hebben geen rechtmatigheidsfouten gezien.
De begrotingsoverschrijdingen zijn in de jaarstukken goed toegelicht.
Wij hebben blijvende alertheid gevraagd voor de naleving van de Europese
aanbestedingsregels.
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2. Onderbouwing
oordeel
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2. Onderbouwing oordeel
2.1 Controleverklaring bij de jaarrekening

Niet gecorrigeerde
controleverschillen
Omschrijving

Getrouwheid
Fouten

Rechtmatigheid

Onzekerheden

Fouten

Verw.

Onzekerheden

§

Onze controleverklaring heeft twee oordelen.
Wij zijn voornemens zowel voor de getrouwheid als voor de
rechtmatigheid goedkeurende oordelen te verstrekken.

N.v.t.

0

0

0

0

Er zijn geen niet-gecorrigeerde fouten en onzekerheden
door ons vastgesteld.

Totaal

0

0

0

0

2.2 Niet gecorrigeerde controleverschillen

Goedkeuringstolerantie voor
fouten (1%)
Goedkeuringstolerantie voor
onzekerheden (3%)

180.000

Met de financiële functionarissen hebben wij onze
controlebevindingen besproken.

180.000
540.000

540.000

Hiernaast hebben wij een overzicht opgenomen van de niet
in de jaarrekening 2018 verwerkte controleverschillen. Met
u hebben wij een afspraak gemaakt welke afwijkingen wij in
dit verslag vermelden. U heeft ons gevraagd in ieder geval
alle afwijkingen groter dan € 10.000 aan u te rapporteren.
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3. Aandachtspunten
van het Algemeen Bestuur
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Aandachtspunten
Raad

U heeft ons voor de controle geen bijzondere aandachtspunten meegegeven anders
dan de frisse blik die u van een (relatief) nieuwe accountant verwacht.
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4. Interne beheersing
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4.1 Algemene beheersing
Wij hebben in het kader van onze controle-opdracht een interim controle uitgevoerd.

Act

Plan

Check

Do

Tijdens onze interim controle controleren wij de interne beheersing binnen uw
organisatie. Hierbij onderscheiden wij de algemene beheersing en de beheersing van
processen. In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de algemene beheersing en in het
volgende hoofdstuk (4) op de beheersing van processen.

Voor een effectieve interne beheersing zijn een aantal meer algemene
beheersmaatregelen noodzakelijk, zoals verordeningen en beleid, de zogenaamde hard
controls. Voor een goede werking van deze maatregelen zijn echter ook soft controls
nodig, wat is de cultuur, leiderschapsstijl, hoe gaat de organisatie om met nieuwe
risico’s. Deze aspecten nemen wij mee in de beoordeling van uw GR.
In dit hoofdstuk brengen wij de sterke punten uit de algemene beheersing en de
ontwikkelpunten onder uw aandacht. Wij beogen hierin niet volledig te zijn, maar
benoemen die zaken die ons opvallen c.q. waarmee uw gemeenschappelijke regeling
reeds bezig is.
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Algemene beheersing
(Samenvatting)
Bij onze interim controle hebben wij de algehele beheersing van uw organisatie beoordeeld.
In onderstaande tabellen geven wij de door ons onderkende sterke en ontwikkelpunten weer, zoals wij die bij de interim controle zijn
geconstateerd. De organisatie is in 2019 met deze punten bezig. Wij beoordelen dit bij onze controle 2019.

Sterke punten 2018
• Toezicht/controle
•

De Governance is ingericht.

• Normenkader
•

De financiële- en controleverordeningen zijn actueel; de
toets op de volledigheid ligt bij de directiesecretaris; het
normenkader en het controleprotocol zijn vastgesteld.

• Integriteit
•

• Controlling
•

Er is 1 controller. Control is rechtsreeks onder de directeur
georganiseerd.

• Interne controle
•

De interne controle is in de organisatie ingebed.

• Risicomanagement
•

In de lijn is er aandacht voor risicomanagement.

Er is aandacht voor integriteit, de eed wordt door iedereen
afgelegd en bij indiensttreding wordt een
integriteitsverklaring getekend.

• Verantwoording en controle
•

De verantwoordings- en controlecyclus is ingericht en
ingeperkt.
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Algemene beheersing
(Samenvatting)
Tijdens onze interim controle hebben wij onder meer de algehele beheersing van uw organisatie beoordeeld.
In onderstaande tabellen geven wij de door ons onderkende sterke en ontwikkelpunten weer, zoals wij die bij de interim controle zijn
geconstateerd. De organisatie is in 2019 met deze punten bezig. Wij beoordelen dit bij onze controle 2019.

Ontwikkelpunten 2018
• Toezicht/controle
•

Er wordt nagedacht over het instellen van een audit
comité. Eind 2018 is deze ingesteld.

• Frauderisico’s
•

Een frauderisicoanalyse opstellen.

• Interne controle
•

Deze effectiever en efficiënter in te richten,
waaronder het gebruik maken van IT controls.

• Processen
•

Processen efficiënt inrichten is een belangrijk
aandachtspunt. Wij adviseren de kennis van de
processen te concentreren.

• IT Organisatie
•

Intern is een FG’er (Functionaris Gegevensbescherming)
aangesteld. Wij geven u in overweging tevens de taak
van CISO (Chief Informatiation Security Officer) te
beleggen.
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4.2 Beheersing processen
Wij hebben in het kader van onze controleopdracht een interim controle uitgevoerd.
Hierbij hebben wij de administratieve organisatie en interne beheersing van de
belangrijkste processen, voor zover van belang voor onze jaarrekeningcontrole,
beoordeeld en gecontroleerd.
De werkzaamheden hebben zich primair gericht op de onderbouwing van de
controleverklaring bij de jaarrekening. Wij beoordelen in hoeverre de interne
organisatie de risico's op fouten in de jaarrekening en rechtmatigheid afdekt.
Vervolgens bepalen wij het effect hiervan op de gegevensgerichte werkzaamheden die
wij tijdens de jaarrekeningcontrole uitvoeren. Daarnaast signaleren wij vanuit de
controle verbeter- c.q. adviespunten ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de
interne beheersing.
Onze bevindingen en aanbevelingen hierover hebben wij in december 2018 aan het
Dagelijks Bestuur gerapporteerd en hebben wij besproken met de controller en
directie. Onze belangrijkste aanbevelingen voor wat betreft de algemene besturing en
beheersing van de processen zijn in dit hoofdstuk opgenomen, alsmede de wijze
waarop wij met de geconstateerde bevindingen zijn omgegaan bij onze balanscontrole.
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Samenvatting beheersing processen
In onderstaande tabel geven wij een samenvatting van de aanbevelingen weer ter
verbetering van de interne beheersing van uw organisatie.

Proces

Herkomst

Aanbevelingen met een MIDDEN belang

Reizigersvaccinatie
(Vaccinatieregister)

2017

De inrichting van rechten en bevoegdheden in het pakket vaccinatieregister goed regelen.
Daarnaast periodiek een goederenbeweging van verstrekte vaccinaties opstellen.

Forensische
geneeskunde

2017

De bevoegdheid tot het wijzigen prijzen in het geautomatiseerde systeem aan een beperkt aantal medewerkers
toewijzen, zodat de kans op fouten geringer is.

Inkopen en betalingen

2017

Het proces van aanbestedingen te optimaliseren.

Verbijzonderde interne
controle

2018

De verbijzonderde interne controles verder uit te breiden en efficiënter te maken.
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Aanvullende controlemaatregelen (1/2)
Tijdens onze interim controle hebben wij een aantal bevindingen gedaan. In de managementletter zijn de bevindingen en aanbevelingen
beschreven. In deze paragraaf geven wij per bevinding weer, welke aanvullende werkzaamheden wij hebben verricht en wat de bevindingen zijn
die hieruit naar voren zijn gekomen.

Proces

Maatregelen

Werkzaamheden en bevindingen

Reizigersvaccinatie

Omdat de rechten in het pakket vaccinatieregister relatief open
zijn ingericht en er geen sluitende goederenbeweging is,
hebben wij tijdens de eindejaarscontrole aanvullende
werkzaamheden uitgevoerd ter vaststelling van de volledige
verantwoording opbrengsten vaccinaties.

Wij hebben op basis van steekproef gecontroleerd of de
door de verpleegkundigen ingevulde registratielijsten van
gegeven vaccins aansluiten met de registratie in het
vaccinatieregistersysteem. Bij deze werkzaamheden
hebben wij een aantal kleine afwijkingen gezien. De
(geëxtrapoleerde) financiële fout is dermate klein (<
€1.000) dat deze niet als controleverschil is opgenomen.

Forensische
geneeskunde

De verkoopprijzen van de producten van forensische
geneeskunde staan in het systeem Exact Globe. Deze prijzen
zijn door meerdere medewerkers aan te passen. Om vast te
stellen dat in 2018 de juiste prijzen zijn gefactureerd hebben
wij aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. In 2019 zijn de
bevoegdheden tot het wijzigen van prijzen aangepast.

Wij hebben met behulp van een data-analyse integraal de in
rekening gebrachte prijzen gecontroleerd door afstemming
van de artikelen met de gefactureerde prijs. Bij deze
werkzaamheden hebben wij een aantal kleine afwijkingen
geconstateerd. De (geëxtrapoleerde) financiële fout is
dermate klein (< €1.000) dat deze niet als controleverschil
is opgenomen.
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Aanvullende controlemaatregelen (2/2)
Proces

Maatregelen

Werkzaamheden

Inkopen en
betalingen

In 2017 hebben wij geconstateerd dat het aanbestedingsproces
op punten voor verbetering vatbaar is. Deze punten zijn in 2018
opgepakt. Ook wordt bij complexe aanbestedingstrajecten
extern advies ingewonnen bij een aanbestedingsspecialist. Ter
vaststelling van de rechtmatigheid van inkopen hebben wij
werkzaamheden uitgevoerd.

Van inkopen met een saldo hoger dan € 221.000 in de
afgelopen vier jaar per crediteur hebben wij gecontroleerd
of aanbesteed had moeten worden en of dit gedaan is.
Hierbij hebben wij geen bijzonderheden geconstateerd.

Verbijzonderde
interne controle
(VIC)

In onze managementletter 2018 hebben wij verbeterpunten
voor de VIC aangedragen. Het belangrijkste aandachtspunt
hierbij is bij de uitvoering van de VIC vast te stellen dat
controles goed zijn uitgevoerd (naast het vaststellen dát ze zijn
uitgevoerd).

Op basis van deze constatering hebben wij ter vaststelling
van de effectieve werking van interne controle aanvullende
werkzaamheden uitgevoerd. Hierbij hebben wij geen
bijzonderheden geconstateerd.

en bevindingen
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5. Jaarrekening
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5.1 Financiële positie
5.1 Saldo van baten en lasten
Het saldo van de lasten en baten over het jaar 2018 bedraagt € 128.000 negatief tegenover
begroot € 339.000 negatief, voor verwerking van reservemutaties.
Na verwerking van de reservemutaties is het resultaat € 213.000 positief negatief tegenover
€ 52.000 positief begroot.

De belangrijkste afwijkingen zijn per programma toegelicht.
5.2 Financiële positie en weerstandsvermogen
Het eigen vermogen bedraagt per jaareinde ca € 3 miljoen, waarvan € 1,6 miljoen beschikbaar
is in de algemene reserve.
In de paragraaf Weerstandsvermogen is aangegeven dat het door u gewenste en benodigde
weerstandsvermogen circa € 1,8 miljoen bedraagt. Het werkelijke weerstandsvermogen
bedraagt circa € 1,6 miljoen. Begin 2019 is er een notitie over risicomanagement en
weerstandsvermogen opgesteld. In afwachting hiervan is de algemene reserve niet aangevuld
tot 100% van het weerstandsvermogen.
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5.2 Kwaliteit jaarverslaggeving

5.2.1 Kwaliteit van de jaarstukken
De jaarstukken bestaan uit 3 onderdelen: De programma’s, de paragrafen
en de jaarrekening.
Wij vinden de structuur van de jaarstukken duidelijk. De kwaliteit van de
toelichtingen is voldoende.

5.2.2 Naleving van de verslaggevingsregels
Wij hebben gecontroleerd of de bepalingen in het Besluit Begroting en
Verantwoording zijn nageleefd. Hierin hebben wij geen belangrijke
afwijkingen vastgesteld.
5.2.3 Jaarverslag en paragrafen
Het jaarverslag en de paragrafen voldoen aan de minimale eisen van het
Besluit Begroting en Verantwoording. Wij hebben geen tegenstrijdigheden
vastgesteld tussen deze stukken en de jaarrekening 2018.
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5.3 Overige bevindingen getrouwheid (1)
Bij de controle van de getrouwheid beoordelen wij of de baten en lasten en 5.3.4 Verloop controle
de mutaties in de balans tijdig, juist en volledig zijn verantwoord. Onze
2018 is ons tweede controlejaar. Tijdens de controle is gebleken dat het
belangrijkste bevindingen voor de getrouwheid betreffen:
controleteam en de medewerkers van de GGD elkaar goed weten te vinden.
5.3.1 Eigen vermogen
Afstemming over zaken vindt tijdig plaats.
Het resultaat over 2017 is conform bestemming door het Algemeen Bestuur
verwerkt. De toevoeging en onttrekking aan de bestemmingsreserves zijn in
overeenstemming met de begroting verwerkt. Het resultaat over 2018 is
bestemd voor uitgaven voor de jeugd (ca € 75.000) en voor personele
aangelegenheden, in 2019 af te wikkelen (ca € 140.000).
5.3.2 Voorzieningen
De voorziening voor langdurig zieken is, conform de verslaggevingsregels,
niet meer aangehouden. Deze mag alleen worden gevormd bij incidentele
afwijkingen. Hiervan is geen sprake meer.

Een goede organisatie en goede onderbouwingen en vastleggingen zijn de
basis voor goede jaarstukken en een effectieve en efficiënte
jaarrekeningcontrole. Wij vinden dat uw organisatie hier veel energie in
heeft gestopt.
Desalniettemin is er nog een efficiëntie te winnen, met name door
benodigde (controle)informatie, die verspreid is over de organisatie, op één
plek samen te brengen. Dit kan door een tijdige afstemming tussen het
controleteam en de controller.

5.3.3 Overige schulden
Onder de overige schulden is € 440.000 (2017: € 550.000) aan
vooruitontvangen ‘SOA-gelden’ opgenomen. Deze bedragen dienen te worden
besteed aan de seksuele gezondheidszorg. In 2018 is het bedrag afgenomen
door besteding van extra gelden aan de seksuele gezondheidszorg voor
statushouders (€ 94.000). Het over 2018 ontvangen bedrag van € 860.000 is
hier in 2018 volledig aan besteed.
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5.3 Overige bevindingen getrouwheid (2)
5.3.5 Schattingen
Het samenstellen van de jaarrekening vereist dat de organisatie oordelen
vormt en schattingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarden van activa en verplichtingen en
van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden
veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en
verschillende andere factoren die, gegeven de omstandigheden, als redelijk
worden beschouwd. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. Een goed inzicht in de jaarrekening vraagt kennis van de
gemaakte schattingen.

De onderstaande schatting lichten wij hier kort toe:
Voorzieningen: De veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de
bepaling van de voorzieningen zijn redelijk. Ook zijn de voorzieningen
berekend aan de hand van aanvaardbare uitgangspunten.
5.3.6 Wet normering Topinkomens (WNT)
Ten aanzien van de WNT hebben wij geen opmerkingen. De bezoldiging van
topfunctionarissen is volledig en juist toegelicht in de jaarrekening.
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6. Rechtmatigheid
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6. Rechtmatigheid
Bij de controle van de rechtmatigheid beoordelen
wij of de lasten en baten en de balansmutaties
juist, tijdig, volledig én met de geldende wet- en
regelgeving, zoals opgenomen in het normenkader,
in overeenstemming zijn geweest. Wij hebben de
baten en lasten en de balansmutaties over 2018
gecontroleerd op rechtmatigheid.
6.1 Begrotingscriterium
U heeft besloten met zes programma’s te werken.
Dit geeft een overzichtelijk beeld van de resultaten.
U heeft het Dagelijks Bestuur toestemming gegeven
om binnen de bandbreedtes van de beleidsregels,
die u heeft samengesteld, te opereren. Het
Dagelijks Bestuur legt verantwoording af over de
besteding op de programma’s.
Wij hebben gecontroleerd of de begrotingsregels
door het Dagelijks Bestuur zijn nageleefd.

Programma
( * 1 miljoen)

Lasten
2018

Lasten
Begroting

Over ( + )
Tekort ( -/- )

Jeugdgezondheidszorg

4.411

4.504

93

Algemene gezondheidszorg

5.890

5.889

-1

Kennis en Expertise

1.863

1.877

14

Maatschappelijke zorg

681

614

-67

Publieke gezondheid
vluchtelingen

570

559

-11

Overhead

4.545

4.574

29

Totaal

17.960

18.017

57

Bevindingen
Bij drie programma’s zijn de lasten binnen de begroting gebleven en daarmee zijn deze lasten rechtmatig geweest. Bij de programma’s Algemene
gezondheidszorg, Maatschappelijke zorg en Publieke gezondheid vluchtelingen zijn de begrotingen overschreden (tekort). Deze overschrijdingen
zijn in de jaarstukken voldoende toegelicht.
Wij hebben gecontroleerd of er:
compenserende hogere baten zijn en/of
de hogere lasten niet tijdens de laatste tussentijdse rapportage aan u gemeld konden worden en/of
de extra lasten binnen het beleid passen en/of
de overschrijding adequaat in de jaarrekening is toegelicht.
Voor de overschrijding is aan deze eisen voldaan.
Ook hebben wij vastgesteld dat de uitgaven voor investeringen hebben plaatsgevonden binnen de door u afgegeven kredieten.
24
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6. Rechtmatigheid
6.2 Voorwaardencriterium
Wij hebben vastgesteld of de financiële beheershandelingen zijn
verricht in overeenstemming met het door u vastgestelde normenkader
voor het jaar 2018.
Hieruit bleek dat de regels zijn nageleefd.
Europese aanbestedingsregels
Op basis van een inkoopanalyse hebben wij de rechtmatigheid van de
inkopen gecontroleerd. Hier uit zijn geen onrechtmatigheden gebleken.
Wij adviseren doorlopend aandacht te hebben voor de
aanbestedingsregels.

Schatkistbankieren
Het drempelbedrag voor het zelf aanhouden van liquide middelen van
€ 250.000 is gedurende het jaar niet overschreden. Dit is in de paragraaf
Financiering in het jaarverslag toegelicht.
6.3 Misbruik en oneigenlijk gebruik
Wij hebben vastgesteld dat de lasten, baten en balansmutaties niet
tegenstrijdig zijn geweest met de regels voor misbruik en oneigenlijk
gebruik.
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7. Onze verantwoordelijkheid
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7. Onze
verantwoordelijkheid
7.1 Onze opdracht
De jaarrekening 2018 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
Dagelijks Bestuur. In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de
jaarrekening 2018 gecontroleerd.
Wij hebben onze controle uitgevoerd op basis van onze
controlestandaarden voor de accountantscontrole. Daarnaast hebben wij
het besluit accountantscontrole decentrale overheden (het BADO),
de door u vastgestelde controleverordening (ex artikel 413 van de
gemeentewet), het door u vastgestelde controleprotocol én het door u
vastgestelde normenkader als basis voor de controle gebruikt.

7.3 Fraude
De accountant is verplicht om alle ontdekte fraudegevallen te rapporteren
aan het Dagelijks Bestuur. Wij merken op dat onze controle niet specifiek
is ingericht op het ontdekken van fraude. De primaire verantwoordelijkheid
voor het voorkomen en ontdekken van fraude berust bij het
Dagelijks Bestuur. De accountant is niet verantwoordelijk en aansprakelijk
voor de preventie van fraude. De accountant is wel verantwoordelijk voor
het betrekken van frauderisico’s in de planning en uitvoering van zijn
controleopdracht.
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de opdrachtbevestiging.

De door ons voor de controle gehanteerde goedkeuringstolerantie voor
Er zijn tijdens de door ons uitgevoerde reguliere controlewerkzaamheden
fouten bedraagt € 180.000 (1% van de lasten) en voor onzekerheden
geen materiële onjuistheden als gevolg van fraude ontdekt, noch hebben
€ 540.000 (3% van de lasten). Voor de Wet Normering Topinkomens
wij aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.
hebben wij de voorgeschreven lagere goedkeuringstoleranties gehanteerd.
7.4 Beperking gebruik
7.2 Onze onafhankelijkheid
Wij maken u erop attent dat voor dit accountantsverslag een beperkte
Voor de uitvoering van onze controle is het belangrijk dat wij
verspreidingskring geldt. Het accountantsverslag is uitsluitend bestemd
onafhankelijk zijn. De voor uw organisatie in 2018 door ons verrichte
voor de directie, het Dagelijks Bestuur en voor u. Het is zonder
diensten passen binnen de regels van onafhankelijkheid. Onze
voorafgaande toestemming niet toegestaan om dit accountantsverslag te
teamleden zijn onafhankelijk van uw organisatie. Er zijn geen andere
publiceren. Dit geldt ook voor de publicatie op uw website.
zaken die in strijd zijn met de onafhankelijkheidsregels.
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8. Afsluiting
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8. Afsluiting
Afsluiting
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zijn graag bereid nadere
informatie te verstrekken.
Met vriendelijke groet,
Stolwijk Kelderman

dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA
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Adviesnota
Algemeen bestuur
Datum:

11 april 2019

Agendapunt:

8

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Onderwerp:

Programmabegroting 2020

Voorstel:
1. het programma Maatschappelijke Zorg in de programmabegroting onder te
brengen bij het programma Algemene Gezondheidszorg;
2. het programma Publieke Gezondheid Vluchtelingen voor een deel onder te
brengen bij het programma Jeugdgezondheid en voor het andere deel bij het
programma Algemene Gezondheidszorg;
3. prestatie-indicatoren te vermelden bij de eerste begrotingswijziging, eind 2019;
4. in te stemmen met indexering van de inwonerbijdrage met 5,23%;
5. in te stemmen met de concept-Programmabegroting 2020, inclusief de reacties op
de ontvangen zienswijzen op de uitgangspunten voor de begroting 2020 en de
procedure tot vaststelling;
6. een ambtelijke commissie in te stellen met vertegenwoordigers vanuit de drie
subregio’s en de GGD om alternatieven voor de indexeringssystematiek te
verkennen en hierover voorstellen te doen voor het begrotingsjaar 2021.

Inleiding
Bij dit voorstel treft u de concept-Programmabegroting 2020 van GGD Noord- en OostGelderland aan. Hierin zijn de uitgangspunten voor de programmabegroting 2020 verwerkt.
Deze uitgangspunten hebben wij in december 2018 toegezonden aan de colleges van
burgemeester en wethouders en aan de raden van de gemeenten. In deze programmabegroting gaan wij in op de ingediende zienswijzen van de gemeenten op de uitgangspunten.

Beoogd effect
Vaststellen van de concept-Programmabegroting 2020.

131

Argumenten
1.1.
Het programma Maatschappelijke Zorg is in vergelijking met de andere programma’s
gering van omvang en wordt door een beperkt aantal gemeenten afgenomen.
Dit rechtvaardigt niet een eigen programma in de programmabegroting.
2.1

Het programma Publieke Gezondheid Vluchtelingen is in vergelijking met andere
programma’s gering van omvang.
Dit rechtvaardigt niet een eigen programma in de begroting. Bovendien omvat het
taken die deels onder Jeugdgezondheid worden uitgevoerd en deels door
teams binnen het programma Algemene Gezondheidszorg. Daarnaast worden de
werkzaamheden voor asielzoekers gefinancierd door het COA.

3.1

Door het bestuur is gevraagd om prestatie-indicatoren te benoemen.
Deze zijn nu niet op voldoende wijze voorhanden, maar zullen in de loop van dit jaar
ontwikkeld worden. De GGD heeft een start gemaakt hiermee en zal de voorbereiding
hiervoor in oktober 2019 afgerond hebben.

4.1

De indexering van de inwonerbijdrage 2020 komt volgens de door het Algemeen
Bestuur vastgestelde methodiek uit op 5,23%.
Het Algemeen Bestuur heeft in 2015 besloten welke methode de GGD hanteert bij
het berekenen van de index. Op basis van de CPB-cijfers stellen wij een (gewogen)
index voor van 5,23%.

5.1

De gemeenten ondersteunen de uitgangspunten voor de begroting 2020.
Die conclusie trekken wij uit de ontvangen zienswijzen. De meeste gemeenten
hebben geen zienswijze of een instemmende zienswijze ingediend. Dit zijn de
gemeenten Apeldoorn, Doetinchem, Elburg, Epe, Harderwijk, Hattem, Heerde,
Lochem, Nunspeet, Oldebroek, Oude IJsselstreek en Voorst.
Een reactie op de zienswijzen staat op pagina 5 en 6 van de conceptProgrammabegroting. Een overzicht van de ontvangen zienswijzen vindt u in de
bijlage van concept-Programmabegroting, vanaf pagina 42.

5.2

Het AB bespreekt de concept-Programmabegroting op 11 april 2019. Daarna wordt
de begroting – eventueel aangepast – voor de zienswijzenprocedure aan de
gemeenteraden gestuurd.
Het is verplicht om de raden 8 weken de mogelijkheid te bieden om een zienswijze op
de begroting in te dienen (Wet gemeenschappelijke regelingen). Voor het draagvlak
bespreekt uw bestuur eerst de concept-begroting. Wij beogen de Programmabegroting te laten vaststellen in uw vergadering van 4 juli 2019.

6.1

Een aantal gemeenten stelt de indexeringssystematiek ter discussie.
Om die reden is het aan te bevelen met gemeenten te overleggen over alternatieven
voor de indexeringssystematiek. Voor de begroting 2020 is dit niet meer haalbaar.
Het verdient aanbeveling een ambtelijke commissie in het leven te roepen, die
bestaat uit een vertegenwoordiging van de beleidsmedewerkers financiën uit de drie
subregio’s in het werkgebied van de GGD en een vertegenwoordiging van de GGD.
Deze commissie doet voorstellen aan het bestuur voor een eventuele nieuwe
systematiek vanaf de begroting 2021.
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Kanttekeningen
1.1
De gemeenten hebben minder inzicht in de ontwikkeling en kostendekkendheid van
de taken rondom Maatschappelijke Zorg.
Het programma Maatschappelijke Zorg wordt door een beperkt aantal gemeenten
afgenomen. Door separate afspraken en overleg over de uitvoering van deze taak
hebben de betreffende gemeenten wel meer inzicht en invloed.
2.1

De gemeenten hebben minder inzicht in de ontwikkeling en kostendekkendheid van
de taken in het kader van de Publieke Gezondheid Vluchtelingen.
De werkzaamheden vallen in principe binnen andere programma’s. De werkzaamheden voor asielzoekers worden gefinancierd door het COA. Intern rapporteert de
GGD wel op het product Statushouders, zodat inzicht hierin wel gegeven kan worden.

3.1

Gemeenten kunnen bij het vaststellen van concept programmabegroting en het
geven van zienswijzen nog geen oordeel uitspreken over de prestatie-indicatoren.
Deze zijn tot nu toe onvoldoende ontwikkeld; het kost tijd om dit op een goede wijze
te doen. Bij de eerste begrotingswijziging, eind 2019, kunt u hier een oordeel over
geven.

4.1

Een aantal gemeenten heeft moeite met de wijze van indexering.
Dit betreft de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Ermelo,
Montferland, Nunspeet, Oost-Gelre, Putten en Zutphen.
De indexeringssystematiek is een besluit geweest van het Algemeen Bestuur in juli
2015. Deze systematiek leidt voor deze programmabegroting tot een hogere uitkomst
dan de systematiek van een aantal gemeenten. Voorgaande twee jaren kwamen wij
echter lager uit; er is sprake van een middelingseffect.
Ook al vormen deze gemeenten geen gewogen meerderheid in uw bestuur, hebben
wij wel de bereidheid om met gemeenten in overleg te gaan over de wijze van
indexering. Een in te stellen ambtelijke commissie kan ter zake voorstellen doen.
Voor de begroting 2020 is aanpassing van de systematiek echter niet haalbaar.

5.1

Een aantal gemeenten heeft moeite met de wijze van indexering en daarmee met
de gevraagde inwonerbijdrage.
De gemeenten Brummen en Zutphen vragen van de GGD een bezuiniging van rond
de 5%. De GGD heeft de lijn, dat een discussie over bezuinigingen moet plaatsvinden
op basis van een inhoudelijke takendiscussie in het bestuur. Wij zien op dit moment
geen breed gedragen wens voor deze bezuiniging.
De indexeringssystematiek is een besluit geweest van het Algemeen Bestuur in juli
2015. De bereidheid is er echter om met gemeenten in overleg te gaan over de wijze
van indexering. Voor de begroting 2020 is dit niet haalbaar (zie bij 4.1).

6.1

Tot de huidige wijze van indexeren is in juli 2015 besloten door het AB.
Bovenstaande klopt; toch lijken de bedenkingen bij veel gemeenten een
heroverweging te rechtvaardigen. Wij vinden het wenselijk dat gemeenten hierbij,
samen met de GGD, direct bij betrokken zijn.

Financiën
De voorgestelde index resulteert in een bijdrage Publieke Gezondheid per inwoner van
€ 7,83 en een bijdrage Jeugdgezondheidszorg per inwoner van € 7,93.
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Vervolg
• medio april - 12 juni: zienswijzenprocedure gemeenteraden Programmabegroting 2020
• 6 juni DB: voorbereiding AB
• 4 juli AB: besluit over begroting.

Communicatie
Zoals gebruikelijk bij publicatie van de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur en de
begroting (vermelding op website GGD).

Warnsveld, 22 maart 2019
Het Dagelijks Bestuur,

D.W. ten Brinke
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg,
voorzitter

Bijlagen:
1. concept-Programmabegroting 2020, inclusief het overzicht van de zienswijzen van de
gemeenten
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ALGEMEEN DEEL
1. Voorwoord
Programmabegroting

In december 2018 ontvingen de raden en colleges van B&W de uitgangspunten voor de
begroting 2020. In deze Programmabegroting zijn deze uitgangspunten verwerkt.
In hoofdstuk 2 gaan wij in op de zienswijzen op deze uitgangspunten die wij van de
gemeenten hebben ontvangen.
Zienswijzen indienen vóór 12 juni

Wij verzoeken de raden die hun zienswijze op deze ontwerpbegroting willen geven om vóór
12 juni 2019 te reageren. De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft deze achtwekentermijn voor. U kunt in uw afweging over de begroting 2020 ook de voorlopige Jaarrekening
2018 betrekken. Deze ontvangt u vóór 15 april 2019.
Het Algemeen Bestuur, met de wethouders publieke gezondheid van de 22 gemeenten,
beslist op 4 juli 2019 over de Programmabegroting 2020.
Ook met voorlopige reacties of standpunten kunt u ons helpen bij de voorbereiding van de
besluitvorming in het Algemeen Bestuur. U vindt op pagina 6 het volledige tijdschema van de
procedure voor de Programmabegroting 2020.
Nadere informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
• R. Schwebke, controller, 088 443 3525, r.schwebke@ggdnog.nl.
• M. de Vries, beleidsadviseur, 088 443 3401, m.devries@ggdnog.nl.

Warnsveld, 13 maart 2019
Het Dagelijks Bestuur

D.W. ten Brinke
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg
voorzitter
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2. Zienswijzen gemeenten op Uitgangspunten
voor de begroting 2020
2.1. Instemmende zienswijzen
In december 2018 hebben de raden en colleges van B&W een brief met de uitgangspunten
voor de begroting 2020 ontvangen. Gemeenten konden tot 1 maart 2019 hun zienswijze
indienen. Later ontvangen zienswijzen hebben wij ook meegenomen.
Een aantal gemeenten heeft geen zienswijze ingediend. Een deel van de gemeenten die wel
een zienswijze hebben ingediend staat achter de uitgangspunten. Een ander deel heeft
bedenkingen bij de wijze van indexeren.
Daarnaast pleiten enkele gemeenten ervoor geen extra middelen op te nemen voor het
programma ‘Nu Niet Zwanger’.
Voor een overzicht van de reacties verwijzen wij u naar bijlage C op blz. 42 en verder van
deze programmabegroting.

2.2. Reactie DB op onderdelen zienswijzen gemeenten
Indexering
Er zijn door verschillende gemeenten bedenkingen geuit tegen de wijze van indexering.
Deze indexering is in juli 2015 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Voor het opstellen
van de programmabegroting 2020 is het niet haalbaar om een andere wijze van indexering
toe te passen.
Gelet op de ontvangen reacties willen wij het komend jaar in overleg met gemeenten om met
elkaar van gedachten te wisselen over de wijze van indexeren en eventuele alternatieven te
verkennen.

Programma Nu Niet Zwanger
‘Nu Niet Zwanger’ is een landelijk preventieprogramma dat gericht is op het voorkomen van
kwetsbaar ouderschap. Dit programma wordt landelijk uitgerold in de periode 2018 – 2020
en uitgevoerd in 25 GGD-regio’s. In 2018 en 2019 is dit programma bekostigd uit de
balanspost seksuele gezondheid. Wij streven naar gemeentelijke financiering in het jaar
2020. De wijze waarop, collectief of plusproduct, is nog nadrukkelijk onderwerp van overleg
tussen gemeenten en GGD. Dit overleg vindt in 2019 plaats.

Voorstellen tot bezuiniging
In de zienswijzen van de gemeenten Brummen en Zutphen wordt de GGD gevraagd te
komen tot een bezuiniging. Beide gemeenten stellen voor rond de 5% te bezuinigen.
Wij hebben de lijn dat een discussie over bezuinigingen moet plaatsvinden op basis van een
inhoudelijke takendiscussie in het bestuur.
Wij zien op dit moment geen breed gedragen wens voor deze bezuiniging.
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Inzicht in verhoging bijdrage Publieke Gezondheid Statushouders
De gemeente Brummen geeft aan het niet vanzelfsprekend te vinden dat de verhoogde
bijdrage voor publieke gezondheid voor statushouders jaarlijks wordt toegepast.
Het betreft in 2019 een verhoging van €0,36 per inwoner. Het is voor de gemeente Brummen
niet duidelijk of deze verhoging van de inwonerbijdrage op langere termijn nog noodzakelijk
is. Zij verzoeken de GGD om hierover meer inzicht te verschaffen.
Uiteraard zijn wij bereid om inzicht te verschaffen in de verhoging van de inwonerbijdrage.
Wij sluiten dit met de gemeente Brummen kort en informeren ook de andere gemeenten
hierover .
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3. Tijdsplanning

Programmabegroting
2020

Jaarrekening
2018

Uitgangspuntenbrief
2020

Wanneer

Wat

Wie

15 december 2018

Uitgangspuntennota 2020 naar
raden zenden

van 15 december
tot 1 maart 2019

zienswijzen op Uitgangspunten
2020 indienen

gemeenten

14 februari

Uitgangspuntennota 2019
bespreken

Algemeen
Bestuur (AB)
GGD)1

vóór 15 april

voorlopige Jaarrekening 2019 ter
informatie aan de raden zenden

DB GGD

11 april

concept-Programmabegroting
2020 bespreken

AB GGD

15 april

concept-Programmabegroting
2020 aan de raden toezenden

DB GGD

van 15 april tot
12 juni

zienswijzen op conceptProgrammabegroting 2020
indienen

gemeenten

4 juli

beslissen over vaststelling
Programmabegroting 2020

AB GGD

Dagelijks Bestuur
(DB) GGD

1

Het Algemeen Bestuur van GGD NOG bestaat uit de wethouders volksgezondheid van de 22
deelnemende gemeenten. Het AB kiest uit zijn midden een Dagelijks Bestuur. Hierin hebben zes
wethouders zitting en één burgemeester (namens het DB van Veiligheidsregio NOG, met in beide
besturen de portefeuille geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio - GHOR).
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4. Kerngegevens begroting 2020
Werkgebied GGD Noord- en Oost-Gelderland

Deelnemende gemeenten en inwoneraantallen 31-12-2018
Aantal deelnemende gemeenten
Totaal aantal inwoners

22
824.162
Midden-IJssel /
Oost-Veluwe

Noord-Veluwe

Achterhoek

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten

23.087
26.855
47.572
27.485
23.594
24.200

Apeldoorn
Brummen
Heerde
Hattem
Epe
Lochem
Voorst
Zutphen

162.456
20.672
18.549
12.170
33.151
33.600
24.401
47.605

Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk

27.007
43.899
36.219
57.543
36.028
29.700
39.462
28.907

totaal
aantal gemeenten

172.793
6

totaal
aantal gemeenten

352.604
8

totaal
aantal gemeenten

298.765
8
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Personeelsbestand per 01-01-2019
in vaste dienst

tijdelijke dienst

totaal

Aantal medewerkers

220

38

258

Aantal fte’s

159

23

182

Gemiddelde fte
0,72
0,61
0,71
Toelichting: de inhuur van derden, ZZP’ers en oproepkrachten zijn niet opgenomen in deze cijfers.

Totaal lasten en baten begroting 2020
Lasten

€ 18.831.000

Baten

€ 18.806.000

Verdeling totale lasten over programma’s 2020 (x 1.000)

€ 4.859

€ 4.955

Jeugd gezondheid zorg
Algemene Gezondheid zorg
Kennis en Expertise

€ 223

Inwoner-bijdrage en
organisatie projecten
Overhead

€ 1.752

€ 7.042

Verdeling totale lasten 2020 (x 1.000)
€ 2.331

€ 1.784

Indirecte Kosten
Personeelslasten
Overige lasten

€ 14.716
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Verdeling baten 2020 (x 1.000)

€ 7.113
Overige baten
Inwonerbijdrage
€ 11.693
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BESLUIT

Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

BESLUIT:

de Programmabegroting 2020 van GGD Noord- en Oost-Gelderland vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli 2019

D.W. ten Brinke
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg
voorzitter
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BELEIDSBEGROTING
5. Bestuurlijke kaders
5.1. Gemeentelijke organisatie voor publieke gezondheid
GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. De taken die
de gemeenten en hun GGD hebben voor de publieke gezondheidszorg staan in de Wet
publieke gezondheid (Wpg). Ook laten gemeenten andere taken door de GGD uitvoeren. Dit
zijn taken die aansluiten bij de kerntaken en de deskundigheid van de GGD. De 22 colleges
van B&W hebben hun samenwerkingsafspraken vastgelegd in een gemeenschappelijke
regeling.

5.2. Bestuursagenda
Bestuursagenda 2019-2023 NOG Gezonder
Het Algemeen Bestuur (AB) heeft een nieuwe Bestuursagenda opgesteld voor de periode
2019 – 2023. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten en prioriteiten voor de GGD in de
jaren 2019-2023.
De GGD handhaaft de benadering van ‘positieve gezondheid’: ‘Gezondheid is het vermogen
zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en
sociale uitdagingen van het leven’.
De missie van de GGD blijft: “GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van
22 gemeenten. De GGD biedt actief ‘Een gezond houvast’ en bewaakt, beschermt en
bevordert de gezondheid van de inwoners.”
NOG Gezonder: vier prioriteiten
In de Bestuursagenda benoemt de GGD vier prioriteiten:
1. NOG gezondere jeugd
2. NOG gezondere leefomgeving
3. NOG gezonder oud worden
4. NOG gezondere leefstijl
Voor alle vier prioriteiten geldt:
• De GGD sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen en bij het gezondheidsbeleid en de
preventieagenda’s van de gemeenten.
• Gemeenten dragen bij aan het NOG gezonder laten worden van hun inwoners en aan het
verkleinen van gezondheidsverschillen. Door meer te investeren in preventie en
gezondheidsbevordering kan gezondheidswinst worden behaald.
• De GGD besteedt specifieke aandacht aan het bereiken van kwetsbare groepen (mensen
met een lage sociaaleconomische status, in armoede, laaggeletterdheid, nieuwkomers en
psychisch kwetsbare mensen).
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• De GGD zoekt innovatieve strategieën om het bereik en de effecten van gezondheidsprogramma’s te vergroten.
Meer informatie is te vinden in de Bestuursagenda NOG Gezonder 2019 – 2023.
Gemeenten en GGD
In het kader van de bestuurlijke en financiële relatie tussen gemeenten en GGD meldt de
Bestuursagenda dat er per gemeente of regio informatie komt over de dienstverlening en
taakuitvoering door de GGD.
Het streven is verder te komen tot financiële meerjarenafspraken en afspraken over
risicomanagement en weerstandsvermogen bij de GGD.

5.3. Indeling GGD-taken
Gemeenten willen weten welke invloed zij hebben op GGD-taken en hoe zij hierop kunnen
sturen. GGD NOG onderscheidt daarom zijn taken volgens het ABCD-model:

A. wettelijke GGD-taken
Taken van gemeenten die zij wettelijk verplicht laten uitvoeren door de GGD: kerntaken uit
de Wet publieke gezondheid (Wpg), het toezicht kinderopvang, taken uit de Wet
veiligheidsregio’s.

B. wettelijke gemeentelijke taken
Taken die de gemeenten op basis van een wet moeten uitvoeren en die de GGD in hun
opdracht kan uitvoeren: bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg op basis van de Wpg;
kwaliteitstoezicht, toegang beschermd wonen en maatschappelijke zorg op basis van de
Wmo 2015; preventieve activiteiten op basis van de Jeugdwet, lijkschouw op basis van de
Wet op de lijkbezorging.

C. autonome gemeentelijke taken
Taken die de GGD kan uitvoeren in opdracht van gemeenten. In de praktijk komt dit weinig
voor, omdat de gemeentelijke taken meestal in de wet vastliggen.

D. externe taken
Taken die de GGD uitvoert in opdracht van derden, zoals rijksoverheid, politie en burgers, in
aansluiting op de kerntaken van de GGD: arrestantenzorg, reizigersvaccinatie, vergunningen
tattooshops, publieke gezondheidszorg asielzoekers.
In de programma’s onderscheiden wij steeds deze vier soorten taken van de GGD.
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6. Wijzigingen ten opzichte van 2019
6.1. Herinrichting programma’s programmabegroting
In deze programmabegroting hebben wij ten opzichte van de begroting 2019 enkele
programma’s samengevoegd.

Maatschappelijke Zorg
Het programma Maatschappelijke Zorg hebben wij ondergebracht in het programma
Algemene Gezondheidszorg. De reden hiervoor is dat het programma een in verhouding tot
andere programma’s gering beslag legt op de totale middelen van de GGD. Bovendien
neemt niet iedere gemeente dit programma af. De werkzaamheden concentreren zich op de
gemeente Zutphen en de Noord-Veluwse gemeenten.

Publieke gezondheid vluchtelingen
De werkzaamheden ten behoeve van asielzoekers en statushouders zijn voor een belangrijk
deel ondergebracht bij de overige taken van de GGD.
De werkzaamheden ten behoeve van asielzoekers worden gefinancierd door het COA. Dit
deel van het programma brengen we onder bij het programma Algemene Gezondheidszorg.
De werkzaamheden voor statushouders worden gefinancierd via de inwonerbijdrage. Wij
rapporteren op het product Statushouders; op die manier kunnen wij aan de gemeenten
inzichtelijk maken welke kosten we maken en welke werkzaamheden we verrichten voor
statushouders. Om die reden vinden wij het niet vanzelfsprekend om hier een apart
programma voor in het leven te houden.

Prestatie-indicatoren
In de programmabegroting 2020 gaan wij meer passende prestatie-indicatoren opnemen.
Deze zijn nog niet in de concept programmabegroting opgenomen. In de loop van 2019
maakt de GGD een start met het ontwikkelen van deze indicatoren, een en ander
kortsluitend met de gemeenten. De indicatoren worden eind 2019 met de eerste
begrotingswijziging 2020 opgenomen in de programmabegroting.
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PROGRAMMAPLAN
7. Programma Jeugdgezondheid
7.1. Wat willen we bereiken?
De jeugdgezondheid bij GGD NOG heeft twee verschillende opdrachten. Aan de ene kant
ziet en monitort zij kinderen op individueel niveau. Hierdoor is het mogelijk om kinderen in
een kwetsbare situatie te signaleren en om daar vervolgens wat mee te doen. Aan de andere
kant heeft de jeugdgezondheid een collectieve opdracht. Deze collectieve opdracht is om de
gezondheid van de populatie jeugdigen in de gemeenten in stand te houden en te
bevorderen. De jeugdgezondheid gaat uit van de eigen kracht van gezinnen (ouders en
kinderen) en hun omgeving op basis van het concept van positieve gezondheid.
Het deel Jeugdgezondheid Statushouders uit het Programma Publieke Gezondheid
Vluchtelingen is naar dit programma overgezet.

7.2. Wat gaan we ervoor doen?
A. Wettelijke GGD-taken
•

Gemeenten laten de beleidsadvisering vanuit de jeugdgezondheid uitvoeren door de
GGD, in samenhang met de algemene taken van de GGD bij monitoring, signalering en
advisering (Wet publieke gezondheid).

B. Wettelijke gemeentelijke taken die de GGD uitvoert
•

•

•
•

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het actief aanbieden van jeugdgezondheid aan alle
kinderen en jongeren tot 18 jaar (Wet publieke gezondheid - Wpg). Het Basispakket
Jeugdgezondheidzorg geeft aan welke activiteiten beschikbaar moeten zijn (zie het
Besluit publieke gezondheid). Dit is uitgewerkt in het landelijk professioneel kader JGZ en
landelijke professionele richtlijnen. De uitvoering van de jeugdgezondheid sluit aan op de
ontwikkelingen in het sociaal domein. In de regio NOG hebben 21 gemeenten de
uitvoering van de jeugdgezondheid voor 4-18 jarigen opgedragen aan de GGD.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor preventie en jeugdhulp (Jeugdwet). De
jeugdgezondheid draagt hieraan bij. Op verzoek van gemeenten voert de GGD
preventieve activiteiten uit.
De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma uit voor de 4-18 jarigen. De uitvoering van
het RVP is gekoppeld aan de uitvoering van de jeugdgezond.
Voor de doelgroep statushouders (vluchtelingen die in de gemeenten zijn gehuisvest) is
bij de uitvoering van de reguliere jeugdgezondheid een extra inspanning van de GGD
nodig. In de regio NOG hebben 21 gemeenten de uitvoering van de jeugdgezondheid
voor 4-18 jarigen opgedragen aan de GGD (Wet publieke gezondheid).

Prioriteiten
In het programma Jeugdgezondheid zijn de prioriteiten in 2020:
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1. Doorontwikkeling jeugdgezondheid
De opdracht voor de jeugdgezondheid in het publieke domein gaat over het
bevorderen van de gezondheid van de gehele populatie jeugdigen in de regio.
Daarnaast wil de jeugdgezondheid goed aansluiten bij bijvoorbeeld CJG’s en lokale
wijkteams. Om dit te bereiken onderzoekt de GGD mogelijkheden om het aanbod op
onderdelen anders vorm te geven, passend binnen het Basispakket
Jeugdgezondheidszorg. De GGD werkt hierin samen met gemeenten,
Jeugdgezondheid 0-4 jaar en andere ketenpartners.

2. Beleid voortzetten
Voor het overige zet de GGD het beleid voort van het volgen en versterken van de
fysieke gezondheid en veerkracht. Hierbij blijft nadrukkelijk aandacht voor de
doorgaande lijn van de jeugdgezondheid van 0-18 jaar. De GGD sluit hierbij aan bij
en werkt samen met het lokale veld.
De jeugdgezondheid zet zich in voor de aanpak van maatschappelijke thema’s, zoals
het verhogen van de vaccinatiegraad, schoolverzuim, kindermishandeling en
armoede. Dit doet de GGD samen met o.a. Jeugdgezondheid 0-4 jaar, gemeenten,
onderwijs, jeugdhulp en huisartsen.

3. Jeugdgezondheid voor adolescenten
De GGD treedt met de betrokken 21 gemeenten in overleg over een collectieve
opdracht voor de uitvoering van jeugdgezondheid voor adolescenten. Dit overleg gaat
over welke activiteiten het JG-aanbod voor deze doelgroep omvat en over de
bekostiging ervan.

7.3. Wat mag het kosten?
Rekening van baten en lasten per
programma

2e
begrotings
wijziging
2019

Programma Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
2020
2021
2022

Meerjaren
raming
2023

Jeugdgezondheid
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

1.390
4.987
-3.597
0
0
-3.597

979
4.859
-3.880
0
0
-3.880
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979
4.817
-3.838
0
0
-3.838

979
4.775
-3.796
0
0
-3.796

979
4.733
-3.754
0
0
-3.754
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8. Programma Algemene gezondheidszorg
8.1. Wat willen we bereiken?
Het programma Algemene gezondheidszorg bestaat uit een groot aantal verschillende
producten. Gemeenschappelijk doel is het bevorderen, bewaken en beschermen van de
gezondheid van de bevolking in de regio, met speciale aandacht voor risicogroepen.
In deze programmabegroting zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren ook de
Maatschappelijke Zorg en een deel van de Publieke Gezondheidszorg voor Vluchtelingen
ondergebracht in dit programma.

8.2. Wat gaan we ervoor doen?
A. Wettelijke GGD-taken
•

•
•
•

De wettelijke taken in dit programma betreffen de infectieziektenbestrijding, medisch
milieukundige zorg, algemene technische hygiënezorg en psychosociale hulp bij rampen
(Wet publieke gezondheid).
De GGD draagt bij aan de geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR, Wet
veiligheidsregio’s).
De gemeenten zien toe op de naleving van de kwaliteitseisen voor kinderopvang en
peuterspeelzalen. Zij wijzen de GGD aan als toezichthouder (Wet Kinderopvang).
Voor de doelgroep statushouders (vluchtelingen die in de gemeenten zijn gehuisvest) is
bij de uitvoering van reguliere taken een extra inspanning van de GGD nodig. Daarbij
gaat het vooral om infectieziektenbestrijding, seksuele gezondheid en
gezondheidsbevordering (Wet publieke gezondheid).

B. Wettelijke gemeentelijke taken die de GGD uitvoert
•
•

•

De GGD voert de lijkschouw uit voor de gemeenten, als onderdeel van de forensische
geneeskunde (Wet op de lijkbezorging)..
De gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland hebben de GGD belast met het
kwaliteitstoezicht op de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015),
op basis van een overeenkomst.
In opdracht van gemeenten voert de GGD taken uit voor toegang beschermd wonen en
maatschappelijke zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015).

D. Taken die de GGD in opdracht van derden uitvoert.
•
•

•

De GGD verzorgt reizigersadvisering en -vaccinaties voor burgers.
Het ministerie van VWS heeft de GGD belast met de inspectie en vergunningverlening
voor het veilig en hygiënisch aanbrengen van tatoeages en piercings (regelgeving op
basis van Warenwet).
De GGD ontvangt van VWS een subsidie voor de uitvoering van aanvullende seksuele
gezondheidszorg (Subsidieregeling publieke gezondheid).
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•
•
•

De GGD voert de arrestantenzorg en forensisch medisch onderzoek uit voor politie en
justitie, als onderdeel van de forensische geneeskunde.
In opdracht van het RIVM voert GGD NOG de Doetinchemstudie uit, een langlopende
cohortstudie (bevolkingsonderzoek).
De GGD voert de publieke gezondheidszorg asielzoekers uit op basis van een landelijke
overeenkomst met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Prioriteiten
Voor het programma Algemene gezondheidszorg zijn de prioriteiten in 2020:
4. Omgevingswet en gezonde leefomgeving
De GGD ondersteunt met de expertise van de medische milieukundigen
gemeenten bij hun voorbereiding op de Omgevingswet. Gemeenten
bereiden zich voor op de Omgevingswet. Deze wet geeft gemeenten
opdracht om gezondheid van de inwoners mee te wegen in het ruimtelijk
beleid. Doel is een gezonde leefomgeving te stimuleren.

5. Psychosociale hulpverlening bij grote (dreigende) incidenten
Bij grote (dreigende) incidenten is ook psychosociale hulpverlening voor
betrokkenen belangrijk. Bij een grootschalig incident, wordt de PSHOR
ingezet, Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. Dit is een
wettelijke GGD-taak. De GGD werkt samen met de Veiligheidsregio
(GHOR), maatschappelijk werk, slachtofferhulp en de GGZ.
Daarnaast biedt de GGD ondersteuning bij kleinschalige (dreigende)
maatschappelijke onrust.

8.3. Wat mag het kosten?
Rekening van baten en lasten per
programma

2e
begrotings
wijziging
2019

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2020
2021
2022
2023

Algemene Gezondheid
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

5.375
6.691
-1.316
0
0
-1.316

5.656
7.042
-1.386
0
0
-1.386
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5.656
7.042
-1.386
0
0
-1.386

5.656
7.042
-1.386
0
0
-1.386

5.656
7.042
-1.386
0
0
-1.386

152

18

De GGD is op grond van de Wet Veiligheidsregio’s en de Wet Publieke Gezondheid
verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de psychosociale hulpverlening
bij ongevallen en rampen.
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9. Programma Kennis- en Expertise
9.1. Wat willen we bereiken?
GGD NOG ondersteunt gemeenten bij beleidsvorming en beleidsuitvoering. Dit gebeurt door
het bieden van inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeenten,
integraal beleidsadvies en advies over gebruik van effectief gebleken interventies die leiden
tot verbetering van leefstijl en gezonder gedrag van de bevolking.

9.2. Wat gaan we ervoor doen?
A. Wettelijke GGD-taken
•

De gemeenten laten een aantal taken voor de publieke gezondheid uitvoeren door de
GGD (Wet publieke gezondheid). In dit programma betreft dat onderzoek van de
gezondheidssituatie van de bevolking (epidemiologische analyse), beleidsadvisering,
bijdragen aan preventieprogramma’s en gezondheidsbevordering, preventieve
ouderengezondheidszorg.

C. Autonome gemeentelijke taken die de GGD in opdracht van de gemeenten
uitvoert
•

Academische werkplaats Agora, een samenwerkingsverband met Wageningen University
& Research centre, voert onderzoeken uit voor gemeenten, die deels boven de
afgesproken basistaken uitgaan en afzonderlijk worden bekostigd. Dit geldt ook voor het
Evaluatiebureau publieke gezondheid, dat voortkomt uit Agora.

Prioriteiten
Voor het programma Kennis en expertise zijn de prioriteiten in 2020:
6. NOG Gezondere leefstijl
Met preventie is nog veel gezondheidswinst te behalen. Gezondheid is een
voorwaarde om mee te doen in de maatschappij. Ook de stijgende kosten
van ondersteuning en zorg vragen om versterking van preventie. Daarom
zetten wij in op de prioriteiten van het Nationaal Preventieakkoord 2018:
roken, overgewicht (verband met bewegen en voeding) en problematisch
alcoholgebruik.
We zoeken aansluiting bij en geven inhoud aan het lokaal/regionaal
gezondheidsbeleid en het beleid in het sociaal domein.
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7. Trends in de volksgezondheid
Het signaleren, duiden en publiceren van belangrijke trends en inzicht geven in de
gezondheid van de inwoners. Wij zoeken hierbij naar nieuwe manieren om data en
kennis te genereren. Daarbij werken wij samen met academische werkplaats Agora
en andere partijen op landelijk en regionaal niveau.
8. NOG Fitter en Vitaler
NOG Fitter en Vitaler richt zich op het bevorderen van fitte en vitale medewerkers van
organisaties in Noord- en Oost-Gelderland. Ruim 45 partners hebben zich al bij dit
regionetwerk aangesloten waarmee ruim 12.000 medewerkers kunnen worden
bereikt. Wij werken in 2020 aan het doorontwikkelen van het aanbod, waarbij wordt
geanticipeerd op de wensen van de partners. De inzet ligt hierbij op kwaliteit in plaats
van kwantiteit.
9. NOG gezonder oud worden
Preventie helpt ouderen zo lang mogelijk gezond en zelfredzaam te blijven. Zo
houden zij zo lang mogelijk de regie over hun leven. De groep ouderen wordt steeds
groter en zal een groter beroep doen op zorgvoorzieningen. Daarom zet team APG in
op:
- Het herijken van een visie NOG Gezonder oud worden in samenwerking met
gemeenten.
- Het ontwikkelen van een duidelijk productaanbod ten aanzien van de doelgroep
ouderen.

9.3. Wat mag het kosten?
Rekening van baten en lasten per
programma

2e
begrotings
wijziging
2019

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2020
2021
2022
2023

Kennis & Expertise
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

264
1.577
-1.313
23
0
-1.336

278
1.752
-1.474
23
92
-1.405
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1.660
-1.382
23
0
-1.405

278
1.660
-1.382
23
0
-1.405

278
1.660
-1.382
23
0
-1.405
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10. Inwonerbijdrage en organisatieprojecten
10.1. Wat willen we bereiken?
In dit programma hebben wij de kosten en opbrengsten opgenomen van:
• organisatie-ontwikkelingstrajecten binnen de GGD
• nog te realiseren, niet gespecificeerde omzet van plusopdrachten
• de inwonerbijdrage van gemeenten voor de uitvoering de basistaken van de GGD.

10.2. Wat gaan we ervoor doen?
A. Wettelijke GGD-taken
•

De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten in een
veiligheidsregio, treffen een gemeenschappelijke regeling voor de instelling en
instandhouding van een regionale gezondheidsdienst in die regio (Wet publieke
gezondheid). De wet schrijft voor dat de gemeenten een aantal taken voor de
publieke gezondheid laten uitvoeren door de GGD.

Prioriteiten
Voor het programma Inwonerbijdrage en organisatieprojecten zijn de prioriteiten in 2020:
10. Doorontwikkelen klant- en resultaatgerichtheid GGD
In 2019 is organisatieverandering naar zelforganiserende teams bijgesteld en
doorgezet. In 2020 gaat deze ontwikkeling verder. Voorop staat dat de medewerkers
als professionals samenwerken in teams en de klant bieden wat nodig is.

10.3. Wat mag het kosten?
Rekening van baten en lasten per
programma

2e
begrotings
wijziging
2019

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2020
2021
2022
2023

Inwonerbijdrage en projecten
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

11.108
117
10.991
0
0
10.991

11.893
223
11.670
0
0
11.670
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0
0
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11.809
223
11.586
0
0
11.586

11.767
223
11.544
0
0
11.544
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11. Overhead
11.1. Wat willen we bereiken?
Een onderdeel van het programma Overhead is bestuursondersteuning. Het doel van de
bestuursondersteuning is om het GGD-bestuur en de gemeenten in positie te brengen voor
het besturen van de GGD. Dit betreft ten eerste advisering en ondersteuning voor de
bestuurlijke besluitvorming. Ten tweede omvat dit het agenderen en oppakken van
maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken op het gebied van de publieke gezondheid.
Daarnaast hebben wij in dit programma organisatieprojecten opgenomen, die beogen de
organisatie toekomstbestendig te maken.

11.2. Wat gaan we ervoor doen?
Prioriteiten:
Voor het programma Overhead zijn de prioriteiten in 2020:
11. Bestuursagenda 2019 – 2023 uitwerken
Het nieuwe GGD-bestuur, dat in het voorjaar van 2018 is aangetreden, stelt een
Bestuursagenda op voor de huidige bestuursperiode. Deze wordt in 2019 en 2020
verder uitgewerkt. De gemeenten worden hierbij betrokken. Belangrijk is om aan te
sluiten bij landelijke ontwikkelingen en bij het gezondheidsbeleid en de
preventieagenda’s van de gemeenten.

12. Passende informatie voor gemeenten
Wij streven naar heldere afspraken en duidelijke verhoudingen tussen gemeenten als
opdrachtgever en de GGD als opdrachtnemer. Wij gaan werken aan passende
informatie per gemeente en/of regio over de dienstverlening en taakuitvoering door
de GGD.
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11.3. Wat mag het kosten?
Rekening van baten en lasten per
programma

2e
begrotings
wijziging
2019

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2020
2021
2022
2023

Overhead
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

0
4.903
-4.903
0
161
-4.742

0
5.140
-5.140
0
141
-4.999
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0
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0
4.999
-4.999
0
0
-4.999

0
4.999
-4.999
0
0
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PARAGRAFEN
12. Paragrafen
Op basis van artikel 9 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV) bevat deze begroting drie paragrafen met betrekking tot relevante beheersmatige
aspecten:
• weerstandsvermogen en risicobeheersing (inventarisatie weerstandcapaciteit,
inventarisatie risico’s en beleid)
• financiering (treasurybeleid)
• bedrijfsvoering (bedrijfsprocessen om de beleidsdoelstellingen te realiseren en de sturing
en beheersing daarvan)
•
De andere paragrafen uit artikel 9 zijn niet van toepassing voor GGD Noord- en OostGelderland. Dit geldt ook voor de paragraaf verbonden partijen. De GGD kent ook geen
verbonden partijen in de zin van de wet, d.w.z. waar de GGD bestuurlijke invloed en
financieel belang heeft.

12.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
In deze paragraaf geven wij weer hoe robuust de financiële positie is. Het weerstandsvermogen is het vermogen van GGD NOG om financiële tegenvallers op te vangen, zonder
dat de continuïteit van de GGD in gevaar komt. Het weerstandsvermogen wordt bepaald op
basis van de relatie tussen:
• de weerstandscapaciteit, d.w.z. de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten te
dekken, en
• alle risico’s waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen en die van materiële
betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.
In het kader van de vernieuwing van de BBV is een uniforme basisset financiële kengetallen in
de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voorgeschreven. Voor GGD NOG zijn
de onderstaande kengetallen van toepassing:
• Netto Schuldquote: de netto schuld gedeeld door de totale inkomsten,
• Solvabiliteit: eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen,
• Structurele exploitatieruimte: het structurele exploitatiesaldo in percentage van de totale
baten.

Kengetal
Netto schuld quote
Solvabiliteit
Structurele exploitatieruimte

realisatie
2018
-9,3%
50,7%
0,5%

begroot
2019
-9,8%
51,7%
0,0%

begroot
2020
-9,2%
50,3%
0,0%
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Weerstandscapaciteit en risico’s
Weerstandscapaciteit

Het Algemeen Bestuur heeft in 2010 besloten dat met een weerstandsvermogen van 5% van
de omzet van de basisproducten en 20% van de omzet van plusproducten in redelijke mate
in de structurele risico’s wordt voorzien. De reserve basisproducten wordt geacht voor de
helft bij de deelnemende gemeenten te zijn gereserveerd, de reserve plusproducten wordt
volledig bij de GGD aangehouden.
Risico’s

Om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen hanteren wij als definitie van een risico:
een gebeurtenis of omstandigheid met mogelijk nadelige financiële gevolgen voor de
organisatie.
Structurele exploitatierisico’s

De exploitatie van de plusproducten omvat in beginsel een aanmerkelijk groter risico dan de
exploitatie van de basisproducten. Alle deelnemende gemeenten nemen de basisproducten
van de GGD af en bekostigen deze via een bijdrage per inwoner aan de GGD. De
gemeenten neemt plusproducten af op contractbasis. Het risico rond de plusproducten kent
twee dimensies. Ten eerste gaat het om de mate waarin GGD aansluit bij de behoefte van
de klant en bij de klant op het netvlies staat. Ten tweede betreft het de bezuinigingsdruk bij
gemeenten en andere financiers.
De GGD loopt het risico dat gemeenten of derden producten niet meer afnemen bij de GGD.
Het gevolg hiervan is dat de GGD kwalitatief en kwantitatief zijn personeel moet afbouwen.
Het personeel van de GGD betreft voornamelijk medewerkers in vaste dienst. Samen met
het feit dat de GGD eigen risicodrager is voor de WW loopt de GGD hier een aanmerkelijk
risico.

Beleid weerstandscapaciteit en de risico’s
Percentage weerstandscapaciteit
Berekening percentage weerstandscapaciteit
Weerstandscapaciteit (materieel gezien)
Voorstel tot storting bij jaarrekening 2018
Stand weerstandsvermogen bij GGD na stortingsvoorstel
Weerstandsvermogen aan te houden bij de GGD per 31-12-2020
Percentage weerstandscapaciteit
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0
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1.714.000
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Benodigd weerstandsvermogen structurele exploitatierisico’s
Producten
gedekt uit
inwonerbijdrage

Totaal

Omzet programma
aan te houden reserve
Maximale bedragen per 31-12-2020
Waarvan geacht aangehouden te
worden bij de gemeente
Waarvan aan te houden bij GGD
Weerstandsvermogen ultimo 2018
Voorgenomen storting jaarrekening
2018
Verwacht saldo weerstandsvermogen
bij GGD na voorgenomen storting

18.806.000 11.693.000
5%
2.006.000

584.000

292.000

292.000

1.714.000

292.000

Overige
Producten
7.113.000
20%
1.422.000

1.422.000

1.618.000
0
1.618.000

Op basis van de in 2020 begrote baten is een berekening gemaakt van het benodigde
weerstandsvermogen per 31-12-2020. Het percentage weerstandscapaciteit is 94%.
In 2019 komt GGDNOG met een notitie over risicomanagement en weerstansvermogen.
Hieruit komt mogelijk een andere bepaling van het benodigde weerstandsvermogen naar
voren. In afwachting op de uitkomsten van de notitie heeft GGD NOG bij de jaarstukken
2018 voorgesteld om de algemene reserve niet aan te vullen tot 100%

12.2. Financiering
Inleiding
Deze paragraaf omvat de beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de
financieringsportefeuille.
De financieringsparagraaf geeft kaders voor het transparant maken en daarmee voor het
sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Het Algemeen Bestuur heeft
een Treasurystatuut vastgesteld waarin de volgende uitgangspunten zijn vastgelegd.
• zoveel mogelijke interne financiering
• een risicomijdende gedragslijn
• rekening houdend met deze randvoorwaarden, het optimaliseren van de renteresultaten.

Schatkistbankieren en financiering
De Wet schatkistbankieren schrijft voor dat de decentrale overheden, waaronder de GGD, al
hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het ministerie van Financiën.
Daarmee zijn de mogelijkheden om de renteresultaten te optimaliseren uitgeput.
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Wij verwachten dat het ook in 2020 niet nodig zal zijn externe financieringsmiddelen aan te
trekken. De GGD kan volledig gebruik maken van interne financiering.

Kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen van de GGD betreffen medische apparatuur, kantoorinventaris, ICT- en
telefoniemiddelen.
De rekening 2018 heeft per 31-12-2018 een boekwaarde van kapitaalgoederen van afgerond
€ 1.2 miljoen. Op 21 november 2019 bieden wij bij een wijziging op de Programmabegroting
2020 het Algemeen Bestuur een geactualiseerde Staat van activa aan.

12.3. Bedrijfsvoering
De prioriteiten binnen de bedrijfsvoering zijn:
13. Financiële meerjarenafspraken
Met de gemeenten willen wij meerjarenafspraken maken over de te leveren
producten, de hoogte van de inwonerbijdrage en over de indexering.

14. Strategisch personeelsbeleid
Gelet op de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van de GGD en de krappe
situatie op de arbeidsmarkt voor een aantal professionele disciplines, is het van
belang extra in te zetten op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en
strategische personeelsplanning voor de GGD-organisatie.
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FINANCIËLE BEGROTING
13. Financiële uitgangspunten
13.1. Uitgangspuntennota 2020
Begin december 2018 hebben wij een brief met de Uitgangspunten voor de begroting 2020
toegezonden aan de gemeenten. Inmiddels heeft het Centraal Planbureau (CPB) de cijfers
voor de indexering aangepast. Daarom hebben wij het voorstel voor de indexering bijgesteld.
De onderbouwing van de indexcijfers staat in de bijlage 14.1 Bijlage A: Toelichting indexering
(p. 39).

13.2. Indexering
Methodiek
Ons uitgangspunt bij indexeren is dat de index in relatie staat tot de werkelijke ontwikkeling
van de kosten. Dat houdt in dat wij de kosten voor het komende jaar begroten mét
indexering. Het Algemeen Bestuur heeft op 9 juli 2015 besloten dat de programmabegroting
uitgaat van de indexcijfers uit de CPB kortetermijnraming van december. Voor de
loonkostenontwikkeling gebruiken wij het indexcijfer Loonvoet sector overheid. Voor de
materiële kostenindex is dat de Prijs overheidsconsumptie netto materiaal. Zoals
afgesproken in het AB presenteren wij daarbij ter vergelijking ook de te verwachten
inkomstenontwikkeling voor gemeenten op basis van de Septembercirculaire
Gemeentefonds.
Als de vergelijking met de ontwikkeling van de inkomsten uit het Gemeentefonds daartoe
naar oordeel van het Algemeen Bestuur aanleiding geeft, dan kan het AB besluiten een
bezuinigingsopdracht te geven. Het uitgangspunt is dat een eventuele bezuinigingsopdracht
wordt gebaseerd op een discussie over de inhoud en omvang van het takenpakket van de
GGD. Wij handhaven de inspanningsverplichting van de afgelopen jaren tot het “inverdienen”
van de indexering.
De vastgestelde begroting 2019 vormt de basis voor de berekeningen voor de begroting
2020 en de meerjarenramingen 2021 – 2023. De in de programmabegroting vastgestelde
inwonerbijdrage wordt tussentijds niet aangepast met de ontwikkeling van de indexcijfers.
Deze gekozen methodiek houdt in dat de indexering in de programmabegroting wordt
gecorrigeerd aan de hand van de werkelijke indexcijfers over de voorgaande jaren .

Index 2020
In de Uitgangspuntennota 2020 zijn wij uitgegaan van een gewogen index van 5,31%. De
CPB korte termijn-raming van december wijkt minimaal af van de cijfers van september. De
gewogen index in deze programmabegroting komt uit op 5,23%. Dit onderbouwen wij als
volgt.
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Op basis van de actuele informatie van het CPB stellen we de volgende bijstelling van de
indexering voor:
Indexcijfers 2019 – 2020 (gebaseerd op CPB-cijfers december 2018)

Omschrijving

Loonkostenindex
Materiële kostenindex
Gewogen Index

Vast
Ontwik- 2020 tov
gestelde Correctie Actualisatie
keling begroting
begroting
2019
2019
2020
2019
2019
1,80%
3,50%
2,31%

3,20%
0,30%
2,33%

5,00%
3,80%
4,64%

3,50%
1,50%
2,90%

6,70%
1,80%
5,23%

De kosten van de GGD bestaan voor 70% uit loonkosten en 30% uit materiële kosten. De
bovenstaande berekening leidt tot het volgende indexeringsvoorstel voor inwonerbijdrage
deelnemende gemeenten:

Gewogen index
loonkosten 0,7 * 6,70% + materiële kosten 0,3 * 1,80% = 5,23%.

Beoordeling Achterhoekse gemeenten
De Achterhoekse gemeenten hebben in hun brief van 21 oktober 2016 laten weten dat zij
voor de beoordeling van de indexering uitgaan van de prijsontwikkeling van het bruto
binnenlands product uit de Septembercirculaire voor het Gemeentefonds. Hierbij wordt - in
tegenstelling tot de berekening in deze uitgangspuntennota - geen rekening gehouden met
de loonindex en de nacalculatie. De prijsontwikkeling van het bruto binnenlandsproduct uit
de Septembercirculaire 2018 is 2,0%.
De actuele raming accres Gemeentefonds uit de Septembercirculaire 2018 geeft voor 2020
een accres van 3,91%. Hierbij is geen rekening mee gehouden met de stijging van het
accres 2018 en 2019 ten opzichte van de septembercirculaire 2017.
In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het accres 2018-2020 afgezet tegen de
indexering van de GGD.
Omschrijving
Accres septembercirculaire 2017
Accres Septembercirculaire 2018
Indexering GGD

2018
4,83%
5,70%
0,74%

2019
2,60%
6,88%
2,32%

2020
3,91%
5,23%

Inwonerbijdrage
Als gevolg van de geactualiseerde indexcijfers wijzigt de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten. Wij gaan in deze programmabegroting 2020 uit van de inwonertallen
per 31 december 2018. Bij de inwonerbijdrage maken wij onderscheid tussen
• de bijdrage voor de A-taken voor publieke gezondheidszorg die worden bekostigd uit de
inwonerbijdrage van alle gemeenten, en
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•

de B-taak Jeugdgezondheidszorg 4- 18 jarigen die wordt bekostigd uit een inwonerbijdrage van 21 gemeenten (Apeldoorn laat vanaf 2017 de jeugdgezondheidszorg
uitvoeren door het Centrum Jeugd en Gezin Apeldoorn).

Bij de bepaling van de inwonerbijdrage is rekening gehouden met het AB-besluit van
november 2013 om in deze bestuursperiode het budget jeugdgezondheidszorg jaarlijks te
verlagen als gevolg van de daling van de kinderaantallen. De jaarlijkse korting bedraagt ruim
€ 42.000. Wij willen het vorenstaande meenemen in het overleg met gemeenten over het
maken van financiële meerjarenafspraken.
Voor 2020 leidt dit tot de volgende inwonerbijdragen voor de gemeenten:

Omschrijving

Bijdrage Publieke
Gezondheid

Bijdrage JGZ

Totaal
Per
inwoner
Inwoner
Aantal
in €
inwoners bijdrage
in €

Totaal
Per
inwoner
Inwoner
Aantal
in €
inwoners bijdrage
in €

Inwoneraantal 31-12-2017
Toename inwoners
Inwoneraantal 31-12-2018

820.759
3.403
824.162

Programma begroting 2019

820.759 6.104.343

Toename inwoners
Korting agv kinderaantallen

3.403

659.598
2.108
661.706
7,44

25.309

2.108

16.023

0

-44.679

Actualisering prijspeil 2019 2,33%

142.821

116.147

Actualisering prijspeil 2020 2,90%

181.902

147.930

Inwonerbijdrage deelnemende
gemeente 2020
Korting logopedie Hattem en
Voorst
Inwonerbijdrage deelnemende
gemeenten 2020 na correctie
korting logopedie

824.162 6.454.375

7,83

7,60

659.598 5.013.529

661.706 5.248.950

0

10.156

6.454.375

5.238.794

7,93

De totale inwonerbijdrage van een deelnemende gemeente is het bedrag per inwoner
vermenigvuldigd met het aantal inwoners van die gemeente (zie 16.2 Bijlage B op. 46 voor
een overzicht).
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De gemeenten Hattem en Voorst maken van oudsher geen gebruik van het onderdeel
Spraak- en taalscreening (logopedie) van de jeugdgezondheidszorg. Hiervoor krijgen zij een
korting op de inwonerbijdrage.
De totale inwonerbijdrage aan de GGD voor 2020 is begroot op € 11.703.325. Voor de
berekening per inwoner is de korting hierbij opgeteld. Dit resulteert in een inwonerbijdrage
Publieke Gezondheid van € 7,83 en een inwonerbijdrage Jeugdgezondheidszorg van € 7,93.
Als het aantal inwoners van een gemeente lager wordt, dan neemt de totale inwonerbijdrage
van deze gemeente ook relatief af. De definitieve inwonerbijdrage van de deelnemende
gemeenten wordt bepaald aan de hand van de werkelijke inwonertallen op 1 januari van het
jaar waarop de kosten betrekking hebben (zie Gemeenschappelijke regeling GGD NOG).
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13.3. Overzicht baten en lasten 2019-2023 per programma
in € 1.000

Rekening van baten en lasten per
programma

2e
begrotings
wijziging
2019

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2020
2021
2022
2023

Jeugdgezondheid
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

1.390
4.987
-3.597
0
0
-3.597

979
4.859
-3.880
0
0
-3.880

979
4.817
-3.838
0
0
-3.838

979
4.775
-3.796
0
0
-3.796

979
4.733
-3.754
0
0
-3.754

5.375
6.691
-1.316
0
0
-1.316

5.656
7.042
-1.386
0
0
-1.386

5.656
7.042
-1.386
0
0
-1.386

5.656
7.042
-1.386
0
0
-1.386

5.656
7.042
-1.386
0
0
-1.386

264
1.577
-1.313
23
0
-1.336

278
1.752
-1.474
23
92
-1.405

278
1.660
-1.382
23
0
-1.405

278
1.660
-1.382
23
0
-1.405

278
1.660
-1.382
23
0
-1.405

0
4.903
-4.903
0
161
-4.742

0
5.140
-5.140
0
141
-4.999

0
5.140
-5.140
0
141
-4.999

0
4.999
-4.999
0
0
-4.999

0
4.999
-4.999
0
0
-4.999

11.108
117
10.991
0
0
10.991

11.893
223
11.670
0
0
11.670

11.851
223
11.628
0
0
11.628

11.809
223
11.586
0
0
11.586

11.767
223
11.544
0
0
11.544

Algemene Gezondheid
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

Kennis & Expertise
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

Overhead
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

Inwonerbijdrage en projecten
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat
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13.4. Overzicht baten en lasten 2019-2023 GGD NOG totaal
in € 1.000

Rekening van baten en lasten

2e
Meerjaren
begrotings Programma
raming
wijziging
begroting
2021
2019
2020

Meerjaren Meerjaren
raming
raming
2022
2023

GGD Noord- en Oost Gelderland
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

18.137
18.275
-138
23
161
0

18.806
19.016
-210
23
233
0

18.764
18.882
-118
23
141
0

18.722
18.699
23
23
0
0

18.680
18.657
23
23
0
0
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13.5. Geprognosticeerde balans en aansluiting EMU saldo
Geprognosticeerde balans in € 1.000

ACTIVA

Balans per 31 december
2018
2019
2020

VASTE ACTIVA

PASSIVA

Balans per 31 december
2018
2019
2020

VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa

€

1.244 €

1.000 €

850

Financiële vaste activa

€

36 €

36 €

36

Totaal vaste activa

€

1.280 €

1.036 €

886

VLOTTENDE ACTIVA

Eigen vermogen

€

3.000

€

2.862 €

2.652

Voorzieningen

€

138

€

125 €

125

Totaal vaste passiva

€

3.138 €

2.987 €

2.777

Crediteuren

€

551

€

500 €

500

Overlopende passiva

€

2.234

€

2.050 €

2.000

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden

€

57 €

48 €

43

Uitzettingen met een
rentetypische looptijd korter
dan één jaar

€

3.780 €

3.653 €

3.548

Liquide middelen

€

223 €

200 €

200

Overlopende activa

€

583 €

600 €

600

Totaal vlottende activa

€

4.643 €

4.501 €

4.391

Totaal vlottende passiva

€

2.785 €

2.550 €

2.500

TOTAAL GENERAAL

€

5.923 €

5.537 €

5.277

TOTAAL GENERAAL

€

5.923 €

5.537 €

5.277
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Berekening EMU saldo (in € 1.000)
2018
185

2019
-138

2020
-210

275

312

312

-162

0

0

206

183

100

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen

0

0

0

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

0

0

0

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

0

0

0

8 Baten bouwgrondexploitatie:

0

0

0

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties
met derden betreffen

0

0

0

0

0

0

1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans geactiveerd

10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1

a
b

11 Verkoop van effecten:
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo
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nee

nee

92

-9

2
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13.6. Staat van activa
Wij leggen de Staat van activa (voorgenomen investeringen) op 21 november 2019 voor aan
het Algemeen Bestuur in de vorm van een begrotingswijziging. Voor de inwonerbijdrage
heeft dit geen gevolgen.
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14. BIJLAGEN
14.1. Bijlage A: Toelichting indexering
Algemeen
Begin december 2018 hebben wij de Uitgangspunten voor de begroting 2020 toegezonden
aan de colleges van B&W. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de cijfers ondertussen
aangepast. Deze aanpassing heeft invloed op zowel de loonkostenindex als de materiële
kostenindex.. In de meerjarenbegroting indexeren we alleen 2020. De jaren 2021-2023
worden opgenomen tegen prijspeil 2020. De hardheid van meerjaren-prijsindexering is
beperkt en deze meenemen geeft niet een reëler beeld.
Op basis van de actuele informatie van het CPB stellen we de volgende bijstelling van de
indexering voor:
Indexcijfers 2019 – 2020 (gebaseerd op CPB-cijfers december 2018)

Omschrijving

Loonkostenindex
Materiële kostenindex
Gewogen Index

Vast
Ontwik- 2020 tov
gestelde Correctie Actualisatie
keling begroting
begroting
2019
2019
2020
2019
2019
1,80%
3,50%
2,31%

3,20%
0,30%
2,33%

5,00%
3,80%
4,64%

3,50%
1,50%
2,90%

6,70%
1,80%
5,23%

De kosten van de GGD bestaan voor 70% uit loonkosten en 30% uit materiële kosten. De
bovenstaande berekening leidt tot het volgende indexeringsvoorstel voor inwonerbijdrage
deelnemende gemeenten:

Gewogen index
loonkosten 0,7 * 6,70% + materiële kosten 0,3 * 1,80% = 5,23%.

Loonkostenindex:
Voor de loonkostenindex maken we gebruik van de loonvoet sector overheid van het CPB.
Voor 2019 verwacht het CPB een loonkostenindex van 2,3%
In onderstaande tabel worden de CPB-prognoses van december 2018 afgezet tegen de in
de vastgestelde begroting 2019 opgenomen indexen. Dit resulteert in een correctie over de
periode 2016 t/m 2019 van 3,20%.
Omschrijving
vastgestelde begroting 2019
CPB prognose december 2018
correctie voorgaande jaren

2016
1,60%
2,50%
0,90%

2017
2,90%
3,00%
0,10%
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2018
3,00%
4,40%
1,40%

2019
1,50%
2,30%
0,80%

totaal

3,20%
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De geactualiseerde loonkostenindex voor 2020 stellen wij conform septembercirculaire 2018
op 3,50%.
Op basis van bovenstaande berekening stellen we voor de loonkosten in de begroting 2020
ten opzichte van 2019 met 6,70% ( 3,50% + 3,20%) te indexeren.

Materiële kostenindex
Voor de materiële kostenindex baseren we ons op de prognose van het CPB-cijfer ‘prijs
overheidsconsumptie netto materieel’. Voor 2019 verwacht het CPB een materiële
kostenindex van 1,60%.
In onderstaande tabel worden de CPB-prognoses van december 2018 afgezet tegen de in
de vastgestelde begroting 2019 opgenomen indexen. Dit resulteert in een correctie over de
periode 2016 t/m 2019 van 0,30%.
Omschrijving
vastgestelde begroting 2019
CPB prognose december 2018
correctie voorgaande jaren

2016
0,80%
0,20%
-0,60%

2017
1,50%
1,50%
0,00%

2018
1,60%
1,90%
0,30%

2019
1,00%
1,60%
0,60%

totaal

0,30%

Voor 2019 gaan we uit van een materiële kostenindex van 1,50%.
Op basis van bovenstaande berekening stellen we voor de materiële kosten in de begroting
2020 ten opzichte van 2019 met 1,80% (1,50% + 0,30%) te indexeren
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14.2. Bijlage B: Inwonerbijdragen per deelnemende gemeente

Gemeente

Aantal
Aantal
Begroting
Begroting Begroting
inwoners inwoners
2020
2020
2020
31-12-2018 31-12-2018 Publieke
JGZ
Totaal
incl
excl
Gezondheid
in €
in €
Apeldoorn Apeldoorn
in €

Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk
Regio Achterhoek

27.007
43.899
36.219
57.543
36.028
29.700
39.462
28.907
298.765

27.007
43.899
36.219
57.543
36.028
29.700
39.462
28.907
298.765

211.504
343.792
283.647
450.645
282.151
232.594
309.044
226.383
2.339.760

214.232
348.227
287.305
456.457
285.790
235.594
313.030
229.303
2.369.938

425.735
692.019
570.952
907.102
567.941
468.188
622.075
455.687
4.709.698

Apeldoorn
Brummen
Epe
Hattem
Korting Hattem ivm Logopedie
Heerde
Lochem
Voorst
Korting Voorst ivm logopedie
Zutphen
Regio Midden IJssel / Oost

162.456
20.672
33.151
12.170

20.672
33.151
12.170

18.549
33.600
24.401

18.549
33.600
24.401

47.605
352.604

47.605
190.148

1.272.264
161.892
259.620
95.309
145.265
263.136
191.095
372.816
2.761.397

163.980
262.969
96.538
3.379147.139
266.530
193.560
6.777377.624
1.498.183

1.272.264
325.871
522.589
191.847
3.379292.404
529.667
384.655
6.777750.440
4.259.581

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.087
26.855
47.572
27.485
23.594
24.200
172.793

23.087
26.855
47.572
27.485
23.594
24.200
172.793

180.804
210.313
372.557
215.247
184.775
189.521
1.353.218

183.136
213.026
377.362
218.023
187.158
191.965
1.370.672

363.941
423.339
749.920
433.271
371.933
381.486
2.723.890

Totaal GGD NOG
Korting Hattem ivm logopedie
Korting Voorst ivm logopedie
Totaal inwonerbijdrage voor
berekening bijdrage per

824.162

661.706

6.454.375

5.238.794
3.379
6.777

11.693.169
3.379
6.777

6.454.375

5.248.950 11.703.325

Bijdrage per inwoner
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14.3. Bijlage C: Overzicht zienswijzen gemeenten op de Uitgangspunten 2020
(stand 13 maart 2019)
Gemeente

Zienswijze

reactie DB

Aalten

AB-peiling d.d. 14-2-2019:

T.a.v. de indexering:
Wij constateren dat diverse gemeenten bedenkingen
hebben tegen wijze van indexeren.
Wij benadrukken nogmaals dat het Algemeen Bestuur tot
deze systematiek heeft besloten in november 2015. Wij
vinden deze systematiek redelijk; blijkbaar wordt deze als
ingewikkeld en ondoorzichtig ervaren.

Wil zich aansluiten bij de Achterhoekse lijn voor de indexering.

Gelet op de bedenkingen vanuit de gemeenten zijn wij
voornemens om in 2019 met gemeenten te overleggen
over de vraag of er redelijke alternatieven voor de
indexeringssystematiek zijn.
Voor de programmabegroting 2020 achten wij dit nu niet
haalbaar en stellen voor deze systematiek daarom voor
die begroting nog te handhaven.
Apeldoorn

Voorlopige zienswijze gemeenteraad Apeldoorn d.d. 28-1-2019:

---

1. Zij kunnen instemmen met het financiële kader voor 2020,
ondanks de stijging van de inwonerbijdrage die duidelijk hoger
is dan waar zij rekening mee hebben gehouden.
Berkelland

Brief d.d. 1 maart 2019:
Indexering
Berkelland stelt voor om de inflatiecorrectie op 2% te stellen.

Programmabegroting 2020 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

T.a.v. de indexering:
Zie reactie bij gemeente Aalten.
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Gemeente

Zienswijze

reactie DB

Het Dagelijks Bestuur van de GGD stelt voor de indexering van
de inwonerbijdrage voor 2020 vast te stellen op 5,31%. Dit
percentage is gebaseerd op de actuele informatie van het CPB
met betrekking tot indexcijfers.
In 2014 heeft de raad besloten om wat betreft het
indexpercentage van gemeenschappelijke regelingen aan te
sluiten bij een gezamenlijk standpunt van de Achterhoekse
gemeenten. Dit houdt in dat de bijdrage aan
gemeenschappelijke regelingen stijgt of daalt met het laagste
percentage van het nominale accres en de prijsontwikkeling
Bruto Binnenlands Product. Daarnaast vindt er achteraf een
correctie plaats op basis van de werkelijke cijfers. Op basis
hiervan is de indexering door de Achterhoekse gemeenten voor
2020 vastgesteld op 2%.
Bronckhorst

Brief d.d. 20-02-2019:
1. De GGD gaat voor 2020 uit van een indexering voor loon- en
prijsstijgingen van 5,31%. Dit is hoger dan de indexering van
2% die in de regio Achterhoek is afgesproken om te hanteren
voor gemeenschappelijke regelingen. Wij verzoeken u voor
de begroting 2020 van de GGD ook uit te gaan van een
indexering van 2 %, die we ook als gemeenten hanteren voor
gemeenschappelijke regelingen.

Bij 1:
zie reactie gemeente Aalten.

2. Het programma "Nu niet zwanger" is een mooi programma
gericht op kwetsbaar ouderschap. In 2018 en 2019 wordt dit
programma bekostigd uit de balanspost seksuele gezondheid
van de GGD. Wij verzoeken u ook voor 2020 dekking te
zoeken voor dit programma binnen de begroting van de
GGD.

Bij 2:
Zoals in de uitgangspunten voor de begroting 2020
verwoord, gaan wij in 2019 bespreken in welke vorm het
programma ‘Nu Niet Zwanger’ gestalte kan krijgen.
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Gemeente

Zienswijze

Brummen

Conceptbrief d.d. 25-2-2019:
1. Kostenbesparing wettelijk verplichte taken
De GGD NOG voert een aantal wettelijk verplichte taken uit. De
gemeente Brummen vraagt u om te kijken op welke wijze deze
taken goedkoper en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Wij
vragen u om op de uitvoering van de wettelijk verplichte taken
een besparing te realiseren ter hoogte van 5%.

reactie DB

Bij 1:
Wij hebben de lijn dat een discussie over bezuinigingen
moet plaatsvinden op basis van een inhoudelijke
takendiscussie. Wij zien op dit moment geen breed
gedragen wens voor deze bezuiniging.

Voor een aantal producten wordt bovenop de wettelijke taak van
de gemeente nog een extra inspanning geleverd. Wij zouden
graag meer inzicht krijgen in de effectiviteit van de wettelijke
taken en de extra inspanningen daarbovenop.
2. Herzien van indexeringssystematiek
De GGD NOG hanteert in de uitgangspuntennota 2020 een
indexeringssystematiek (vastgesteld door het AB) waarbij de
gebruikte CPB-cijfers voor de vastgestelde inwonerbijdrage 2019
(op basis van de korte termijn raming december 2017) worden
vergeleken met de laatst bekende CPB-cijfers (korte termijn
raming september 2019).Het CPB geeft de cijfers over een
periode van 4 jaar (2016 t/m 2019). De verschillen tussen deze
twee cijfers is de correctie op de inwonerbijdrage 2019 die
gebruikt wordt voor de bepaling van de inwonerbijdrage 2019.
Deze correctie bedraagt 3,4%. Hierdoor stijgt de gewogen index
met 5,31%.
Deze wijze van indexeren betekent dat de inwonerbijdrage voor
2020 stijgt naar € 162.191 voor publieke gezondheid en €
164.280 voor JGZ. In totaal € 326.471. Een stijging ten opzichte
van 2019 van € 14.290. Hiermee hebben we in onze
meerjarenbegroting die gebaseerd is op de inwonerbijdrage
2019 geen rekening gehouden.
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Bij 2:
Zie reactie gemeente Aalten.
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Gemeente

Zienswijze

reactie DB

De gemeente Brummen vraagt u om de indexeringssystematiek
te herzien waarbij wordt uitgegaan van een geactualiseerde
basis waarvoor de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor het
komende jaar wordt berekend

Doetinchem

3. Publieke gezondheid statushouders
Met betrekking tot de bekostiging van de publieke gezondheid
statushouders heeft de gemeente Brummen eerder aangegeven
dat het niet vanzelfsprekend is dat de verhoogde bijdrage
jaarlijks wordt toegepast. Het betreft in 2019 een verhoging van
€0,36 per inwoner. Het is voor ons niet duidelijk of deze
verhoging van de inwonersbijdrage op langere termijn nog
noodzakelijk is. Wij verzoeken u om hierover meer inzicht te
verschaffen.

Bij 3:
Wij zullen inzicht verschaffen in de verhoging van de
inwonerbijdrage ten behoeve van de bekostiging van de
publieke gezondheid voor statushouders.

4. Nu Niet Zwanger
In uw brief aan de gemeenteraden geeft de GGD NOG aan dat
men nu reeds uitgaat van gemeentelijke financiering van het
programma Nu Niet Zwanger vanaf 2020. Dit is een voorbeeld
van een product waarvan wij vinden dat lokaal de keus gemaakt
moet worden of dit afgenomen gaat worden of niet, dus een Dtaak/plusproduct.

Bij 4:
Zie reactie bij gemeente Bronckhorst.

Brief d.d. 28-2-2019:

---

Zienswijze ta.v. het financiële en beleidsmatige kader 2020
De uitgangspunten voor de begroting 2020 geven geen
aanleiding tot een zienswijze.
Elburg

AB-peiling d.d. 14-2-2019:

---

Geen zienswijze.
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Gemeente

Zienswijze

reactie DB

Epe

AB-peiling d.d. 14-2-2019:

---

Geen zienswijze.

Programmabegroting 2020 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

46
180

Gemeente

Zienswijze

Ermelo

Concept zienswijze d.d. 28-2-2019:
Zienswijze op uitgangspuntenbrief 2020 GGDNOG
Wij delen uw mening, dat indexering altijd in relatie staat tot de
werkelijke ontwikkeling van de kosten.
Echter, wij delen niet het standpunt om de indexering van de
afgelopen jaren vanaf 2016 achteraf te corrigeren aan de hand
van de werkelijke cijfers. Het leidt ditmaal tot een forse bijstelling
van 5,31%.
Het is in onze ogen onlogisch, dat voor de loonindexering
achteraf gecorrigeerd wordt op de jaren 2016 en 2017. Wij gaan
er namelijk vanuit, dat in de salarisraming voor 2019 de laatst
bekende cao-ontwikkelingen zijn meegenomen. Dan is er geen
redenen om hierop terug te komen.
Wij begrijpen, dat de door het AB destijds vastgestelde
methodiek u hiertoe noopt. Dat is voor ons dan ook reden om
deze methodiek juist nu bij het vaststellen van de kaders voor de
komende begroting ter discussie te stellen.

reactie DB

T.a.v. de indexering:
In de zienswijze is een onjuiste aanname gedaan. In de
salarisraming voor 2019 is niet de laatste bekende cao
ontwikkeling meegenomen. De salarisraming is
gebaseerd op de door het Algemeen Bestuur laatst
vastgesteld index bij de programmabegroting 2019.
De conclusie dat er sprake is van dubbele compensatie
is onjuist. Wij hebben de inwonerbijdrage 2019 te laag
geïndexeerd. Dat wordt bij de programmabegroting 2020
inzichtelijk. De gehanteerde methode betekent dat wij de
inwonerbijdrage 2019 niet aanpassen.
Verder zie reactie bij gemeente Aalten.

Conclusie : Wij kunnen ons niet vinden in voortzetting met deze
indexeringsmethodiek, omdat de huidige methodiek tot een
dubbele compensatie van reeds toegekende gelden leidt. Dat
geeft een onjuiste balans in de toekenning van loon-en
prijscompensatie.
Verzoek tot herziening indexeringsmethodiek
Wij verzoeken u de methodiek van indexeren te herzien per
2020 en meer aan te laten sluiten bij de gemeentelijke realiteit.
Wij geven de voorkeur aan een uniforme indexeringsvorm,
zonder enige vorm van verrekening achteraf. Hierbij kan het zijn
dat de GGD NOG wellicht het ene jaar teveel en het andere jaar
iets te weinig ontvangt, maar door de jaren heen is de
verwachting dat dit deze schommelingen tegen elkaar
weggestreept kunnen worden.
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Gemeente

Zienswijze

reactie DB

Harderwijk

AB-peiling d.d. 14-2-2019:

---

Geen zienswijze
Hattem

E-mail d.d. 12-2-2019:

---

Het college (15 januari 2019) en de raad (11 februari 2019) van
de gemeente Hattem hebben de Bestuursagenda GGD NOG
2019-2023 en de uitgangspunten begroting 2020 besproken
en hebben besloten om geen zienswijze in te dienen.
Heerde

Brief d.d. 19-2-2019:
Gemeenteraad stemt in met de uitgangspunten en dient geen
zienswijze in.
AB-peiling d.d. 14-2-2019:
Wil het programma Nu niet zwanger in de komende maanden
bespreken.

Lochem

T.a.v. Nu Niet Zwanger:
Zie reactie bij gemeente Bronckhorst.

Conceptreactie d.d. 6-2-2019
Financiële uitgangspunten
Financieel gezien is de uitgangspuntennota in lijn met de
Lochemse begroting en kunnen wij ons eveneens vinden in de
financiële uitgangspunten waaronder de voorgestelde
indexeringsmethodiek. Wij zien de GGD, nog steeds, als een
belangrijke partner binnen de definitie van (positieve)
gezondheid. De gemeente Lochem is tevreden over de
uitvoering van de taken van de GGD en ziet efficiency-voordelen
in het uitvoeren van gezondheidszorgtaken via een
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Gemeente

Zienswijze

reactie DB

gemeenschappelijke regeling.
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Gemeente

Zienswijze

Montferland

Conceptreactie d.d. 25-2-2019
1. Indexering
Montferland is zich er van bewust dat de GGD het 'Apeldoornsmodel' hanteert. Dit op basis van eerdere besluitvorming in het
A.B. Echter, deze systematiek sluit niet aan op hetgeen door de
Achterhoekse gemeenten wordt gehanteerd bij de indexering
van gemeenschappelijke regelingen. Dit leidt —vrijwel- jaarlijks
tot een 'rituele dans' waarbij vanuit de Achterhoekse gemeenten,
of tenminste een deel daarvan, een zienswijze wordt ingediend
op de te hanteren indexering bij de programmabegroting van de
GGD. Vervolgens wordt er anders besloten in het A.B. en wordt
daarmee een verplichte uitgave voor alle gemeenten.
Daarom als zienswijze dat wij graag nog in 2019 de
indexeringsmethodiek ter discussie gesteld zien hetgeen er in
resulteert dat er een bevredigende oplossing wordt gevonden
voor alle gemeenten en daarmee voornoemde `rituele dans'
t.a.v. het indexeringspercentage de komende jaren achterwege
kan blijven.
2. Financiële en beleidsmatige kaders GGD begroting 2020.
Wij kunnen niet instemmen met het voorgestelde
indexeringspercentage van 5,31%. Binnen de Achterhoekse
gemeente is afgesproken de indexering 2020 voor
gemeenschappelijke regelingen te beperken tot maximaal
2%.Wij verzoeken u dit percentage te hanteren voor de
inwonerbijdrage begroting 2020. Het door u voorgestelde
percentage wijkt hier erg (naar boven) van af.
3. Nu Niet Zwanger
Het programma "Nu niet zwanger", gericht op kwetsbaar
ouderschap, is een goed initiatief dat wij kunnen ondersteunen.
In 2018 en 2019 wordt dit programma bekostigd uit de
balanspost 'seksuele gezondheid'. Wij verzoeken u te
bevorderen dat voor dit programma ook na 2019 dekking wordt
gevonden binnen de GGD begroting.
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reactie DB

T.a.v. de indexering:
Zie reactie bij gemeente Aalten.

T.a.v. de financiële en beleidsmatige kaders:
Zie reactie bij gemeente Aalten.

T.a.v. Nu Niet Zwanger:
Zie reactie bij gemeente Bronckhorst.
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Gemeente

Zienswijze

reactie DB

Nunspeet

Brief d.d. 22-2-2019:

---

De raad geeft de opdracht het AB een voorstel te doen om de
indexeringssystematiek opnieuw te bezien. De gemeente
Nunspeet wil het programma Nu Niet Zwanger als plusproduct
opnemen.
Indexeringssystematiek:
Nunspeet vindt de door de GGD gehanteerde methodiek niet
langer gewenst, omdat niet duidelijk is wat de daadwerkelijke
salariskosten zijn en wat het vertrekpunt is. Er wordt bij raming
te lang voortgeborduurd op prognoses van enkele jaren terug die
vervolgens weer gedurende een lange periode worden
nagecalculeerd.
Ook de huidige methodiek voor het berekenen van de inflatie
adviseert Nunspeet ter discussie te stellen. Beter is voor het
komende begrotingsjaar uit te gaan van het percentage zoals
jaarlijks vermeld wordt in de septembercirculaire en daarbij geen
nacalculatie meer toe te passen. Dit versimpelt de methodiek en
zal qua uitkomst op de lange termijn vrijwel gelijk zijn aan de
huidige werkwijze.
Nu Niet Zwanger:
Gezien de eventuele gevoeligheid van dit programma wil
Nunspeet in 2019 nader onderzoeken hoe ze invulling aan dit
thema willen geven. Daarom geeft de raad opdracht om dit
programma in 2020 als plusproduct op te nemen.
Oldebroek

AB-peiling d.d. 14-2-2019:

---

Geen zienswijze.
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Gemeente

Zienswijze

Oost Gelre

E-mail d.d. 28-2-2019 – voorlopige zienswijze:
Als zienswijze brengen wij in dat dat voor de begroting 2020 een
indexering van de inwonerbijdrage van maximaal 2% acceptabel
is.
Het Dagelijks Bestuur stelt voor om de indexering van de
inwonerbijdrage voor 2020 vast te stellen op 5,31%. Dit
percentage is gebaseerd op de actuele informatie van het
Centraal Planbureau met betrekking tot indexcijfers.

reactie DB

T.a.v. de indexering:
Zie reactie bij gemeente Aalten.

In 2014 is door de raad besloten om wat betreft het
indexpercentage van gemeenschappelijke regelingen aan te
sluiten bij een gezamenlijk standpunt van de Achterhoekse
gemeenten, inhoudend dat de bijdrage aan gemeenschappelijke
regelingen stijgt of daalt met het laagste percentage van het
nominale accres en de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands
Product. Daarnaast vindt er achteraf een correctie plaats op
basis van de werkelijke cijfers. Op basis hiervan is de indexering
voor 2020 vastgesteld op 2%.
De GGD gebruikt voor de loonkostenontwikkeling het indexcijfer
Loonvoet sector overheid. Voor de materiële kostenindex is dat
de Prijs overheidsconsumptie netto materiaal. De GGD stelt voor
om de indexering van de afgelopen jaren te corrigeren. Dit houdt
in dat ze over 2020 een loonkostenindex van 6,9% willen
hanteren. Deze wordt voor 3,4% veroorzaakt door een correctie
over de jaren 2016-2019. De rekeningresultaten van de
gecorrigeerde jaren waren niet dusdanig dat correctie achteraf
nodig is. De loonkostenindex in de septembercirculaire is 3,5%.
De indexering voldoet derhalve niet aan de norm die de
Achterhoekse gemeenten stellen, namelijk de prijsontwikkeling
van het Bruto Binnenlands Product.
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Gemeente

Zienswijze

reactie DB

Oude
IJsselstreek

Brief d.d. 5-3-2019:

---

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek dient geen
zienswijze in over de uitgangspunten voor de begroting 2020.
Putten

Brief d.d. 7-3-2019
De raad van de gemeente Putten stemt in met de
Uitgangspunten begroting 2020.
De gemeente Putten ziet het programma 'Nu niet zwanger'
graag aangeboden als plus-product.
Het is nog niet duidelijk wat de aard en omvang van deze
problematiek rondom kwetsbaar ouderschap' binnen de
gemeente Putten is.
Het is nog niet duidelijk wat de lokale behoeften rond dit
onderwerp zijn. De gemeente Putten wil eerst zelf onderzoeken
hoe aan dit thema lokaal invulling gegeven moet worden.
Daarmee is het voor Putten niet wenselijk om dit op te nemen in
het collectieve aanbod.

T.a.v. Nu Niet Zwanger:
Zie reactie bij gemeente Bronckhorst.

De door de GGD gehanteerde indexatie methodiek is niet langer
gewenst.
Het is niet duidelijk wat de daadwerkelijke salariskosten zijn en
wat het vertrekpunt is. Er wordt voort bij raming te lang
voortgeborduurd op prognoses van enkele jaren terug die
vervolgens weer gedurende een lange periode worden na
gecalculeerd. Wij adviseren dit te doorbreken. Een
aangrijpingspunt is het thans gevraagde percentage van 6,9%.
Door ons wordt geadviseerd om voor de begroting 2020 uit te
gaan van de daadwerkelijke loonsom naar de stand van 1-12019 welke is gebaseerd op het functieboek en de daarbij door
het AB toegestane formatie. Op dit basisbedrag wordt de

T.a.v. de indexatie:
Zie reactie bij de gemeente Aalten.
Het gevraagde percentage bedraagt overigens 5,23%.
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Gemeente

Zienswijze

reactie DB

verwachte loonstijging voor 2019 en in dit geval de inschatting
voor de loonsomontwikkeling 2020 incl. verwachte
premiestijging. Daar kan een prognose van de periodieken bij
worden betrokken. Een nacalculatie wordt losgelaten omdat dit
automatisch wordt rechtgetrokken bij de volgende begroting.
Immers dan wordt uitgegaan van de daadwerkelijke loonkosten
per 1-1-2020.
Voorst

E-mail d.d. 26-2-2019:

---

Stukken zijn in de raad van 11 februari 2019 besproken. Voorst
dient geen zienswijze in.
Winterswijk

Brief d.d. 4-3-2019:
Zienswijze over uitgangspunten voor begroting 2020
De raad is het niet eens met de voorgestelde indexering van
+5,31%. Op basis van de regionaal gehanteerde rekenwijze voor
indexering van de gemeenschappelijke regelingen vindt de raad
een verhoging van de inwonerbijdrage met maximaal +2,00%
acceptabel.
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Gemeente

Zienswijze

reactie DB

Zutphen

Brief d.d. 12 maart 2019:

-

Zutphen verzoekt voor het financiële kader de GGD uit te gaan
van een indexering van 0%.

T.a.v. de indexering:
Zie reactie bij de gemeente Aalten.

Zutphen erkent dat de voorgestelde indexering van 5,31%
correct berekend is en begrijpt ook dat indexering nodig is omdat
ook bijvoorbeeld de loonkosten, huur en energie stijgen.
Tegelijkertijd vinden zij een kostenverhoging van 5,31% in hun
lokale situatie onevenredig ten opzichte van de realiteit van veel
andere organisaties. Zutphen moet zwaar bezuinigen, waardoor
ook veel organisaties in Zutphen fors moeten bezuinigen.
Daarom vragen zij de GGD om bij de GGD-programmabegroting
van 2020 uit te gaan van een indexering van 0%. Voor de GGD
betekent dit een impliciete bezuiniging van 5,31%. Zij vragen de
GGD om met voorstellen te komen om dit te realiseren.

T.a.v. de bezuiniging:
Zie ook de reactie bij de gemeente Brummen.
Wij zien op dit moment geen breed gedragen wens voor
deze bezuiniging.
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Adviesnota
Algemeen bestuur
Datum:

11 april 2019

Agendapunt:

9

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Onderwerp:

Risicomanagement en weerstandsvermogen

Voorstel:
1. in te stemmen met de gehanteerde methodiek voor het kwantificeren van de
risico’s;
2. ermee in te stemmen dat de gemeenten – voor zover dit bij hen relevant is - worden
geacht voor het risico van het uitnemen van de jeugdgezondheid zelf een reserve
aan te houden;
3. in te stemmen met een jaarlijkse beoordeling van het weerstandsvermogen bij het
samenstellen van de jaarstukken;
4. er kennis van te nemen dat het DB in de tussentijdse rapportages 2019 op basis
van de nieuwe methode rapporteert over het weerstandsvermogen.

Inleiding
Uw bestuur heeft ons op 22 november 2018 opdracht gegeven om:
• zorg te dragen voor een kwantificering van deze risico’s ten behoeve van de bepaling van
het weerstandsvermogen.
• daarbij terug te komen op het risico bij “bij morele verplichting uitvoering niet kostendekkend”.
Beoogd effect
Op basis van de belangrijkste risico’s voor de GGD komen tot een bepaling van het
weerstandsvermogen van de GGD, die betrokken kan worden bij de rapportages over 2019.
Argumenten
1.1 De gekozen methodiek is bepaald in samenspraak met de accountant en is besproken
met een afvaardiging van de financiële ambtenaren van de gemeente.
De accountant heeft zijn goedkeuring gegeven aan de methodiek en de berekening. De
opmerkingen van de financiële ambtenaren zijn meegenomen in de berekening of
benoemd bij de kanttekeningen.
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1.2 Het algemeen bestuur is het bevoegde orgaan om de methodiek voor de kwantificering
van de risico’s en het weerstandsvermogen van de GGD vast te stellen.
Het AB heeft het budgetrecht, en stelt de begroting en de jaarrekening vast, met als
verplichte onderdeel weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het DB bereidt het
beleid voor en legt verantwoording af over het gevoerde beleid.
2.1 Bij het beëindigen van taken door gemeenten is uitgangspunt dat andere gemeenten
hiervan geen nadeel ondervinden.
De deelnemende gemeenten hebben in de gemeenschappelijke regeling GGD NOG
vastgelegd dat gemeenten jeugdgezondheidszorg kunnen “terugnemen”. Daarbij is
uitgangspunt dat de betrokken gemeente de kosten dragen en de overige gemeenten
geen financieel nadeel ondervinden. Dit uitgangspunt is ook toegepast bij het terugnemen van de jeugdgezondheidszorg door de gemeente Apeldoorn per 2017. Dit is
uiteraard alleen van belang als een gemeente overweegt jeugdgezondheid uit de GGD te
nemen.
3.1. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het uiteindelijke
weerstandsvermogen.
Om invulling te kunnen geven aan de verantwoordelijkheid van het AB informeert het DB
het Algemeen Bestuur jaarlijks over de ontwikkeling van het weerstandsvermogen.
4.1 De effecten van het bepalen van het weerstandsvermogen kunnen in de rapportages
over het boekjaar 2019 worden meegenomen.
In de tussentijdse rapportages 2019 kunt u de effecten van de besluitvorming zien.

Kanttekeningen
1.1 Bij de uitgangspunten van de berekening blijft het gaan om een inschatting van de
kansen en impact.
De inschattingen van de kansen en de impact van de risico’s zijn uitgebreid met de
accountant en financieel deskundigen binnen de GGD besproken. Daarnaast zijn deze
ook besproken met een afvaardiging van de financiële ambtenaren van de gemeente
besproken. Met allen is overeenstemming bereikt over de uitgangspunten voor de
berekening.
1.2 De kwantificering van de risico’s zijn een momentopname
Dit geldt voor een beperkt aantal risico’s. Jaarlijks informeren wij u in de jaarstukken over
eventuele wijzigingen in de risico’s.
1.3 Het imago-risico en het risico technologische ontwikkelingen zijn eigenlijk niet te
kwantificeren.
De afvaarding van de financiële ambtenaren van de gemeente hebben aangegeven dat
de risico’s rond imago en technologische ontwikkelingen als pm-post meegenomen
kunnen worden, omdat deze risico’s niet kwantificeerbaar zijn. In de berekening houden
wij vast aan de uitgangspunten die we met de accountant hebben bepaald.
1.4 Het risico bij “bij morele verplichting uitvoering niet kostendekkend” hebben wij
meegenomen bij het risico “omzetdaling/minder opdrachten derden”.
Uitgangspunt is dat de GGD opdrachten voor derden kostendekkend uitvoert. In de
praktijk is dat niet altijd volledig te realiseren, bijvoorbeeld bij collectieve afspraken die de
GGD’en landelijk maken. De omvang van dit risico is echter beperkt en het is op deze
manier voldoende geborgd.
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2.1 Voor het risico op de basistaak Jeugdgezondheid wijken we af andere taken
Het betreft een individuele keuze van de gemeente met een grote impact op de financiële
huishouding van de GGD. Het past bij de gekozen juridische vormgeving van de taak
jeugdgezondheidszorg in de gemeenschappelijke regeling. De betrokken gemeenten
dragen op deze wijze zelf de risico’s en niet de achterblijvende gemeenten.
4.1. De gevolgen van de nieuwe kwantificering van de risico’s zijn niet te zien in de
jaarstukken 2018.
De jaarstukken 2018 zijn al door de accountant gecontroleerd. Uw bestuur legt de
jaarstukken 2018 op 11 april 2019 ter vaststelling voor aan het AB.

Financiën
Het weerstandsvermogen volgens de nieuwe methodiek is € 1.612.377. Dit is ruim € 7.000
lager dan het weerstandsvermogen dat is opgenomen in de jaarstukken 2018. De financiële
impact is dus beperkt.

Vervolg
Het vervolg staat genoemd in het voorstel.

Communicatie
-

Warnsveld, 13 maart 2019
Het Dagelijks Bestuur,

D.W. ten Brinke
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg,
voorzitter

Bijlagen:
1. Toelichting uitwerking kwantificering risicoanalyse
2. Uitwerking berekening Risicomanagement
3. Overzicht ABCD-taken
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Toelichting uitwerking kwantificering risico analyse
1. AB-besluit belangrijkste risico’s.
Het algemeen bestuur heeft op 22 november 2018 de onderstaande risico’s als belangrijkste
risico’s voor de GGD in het kader van het risicomanagement vastgesteld.
1. inhoudelijke risico’s en risico’s met betrekking tot opbrengsten
a. wijziging wetgeving
b. uitbraak infectieziekte/tbc
c.
gemeenten laten taken niet door de GGD uitvoeren
d. omzetdaling/minder opdrachten
e. morele verplichting voor uitvoering van taken die niet kostendekkend zijn
2. risico’s vanwege personele omstandigheden
a. ziekteverzuim boven 4%
b. WW-verplichting
c.
arbeidsmarktkrapte/leeftijdsopbouw
3. risico’s vanuit de bedrijfsvoering
a. begrotingsoverschrijding
b. technologische ontwikkeling
Het Algemeen Bestuur heeft het DB opdracht te geven om:
1. zorg te dragen voor een kwantificering van deze risico’s ten behoeve van de bepaling
van het weerstandsvermogen.
2. daarbij het risico bij “bij morele verplichting uitvoering niet kostendekkend” te bespreken
en er in AB op terug te komen.

2. Uitwerking kwantificering van de risico’s
De kwantificering van de risico’s hebben wij in een drietal sessies met de accountant uitgewerkt.
Daarbij hebben we bij elk risico ingeschat wat de kans is dat een risico zich voor doet en wat de
impact is. In de door de accountant voorgestelde systematiek gaan we uit van een vierjaarstermijn. Daarnaast maken we onderscheid in overhead kosten en kosten in het primaire proces.
Als een andere partij een taak van de GGD overneemt dan neemt deze partij waarschijnlijk een
deel van het personeel uit het primaire proces mee. Het risico dat overblijft betreft personeel
dat niet wordt overgenomen en de kosten die de GGD moet betalen voor het verschil in CAOrechten.
Bij risico 1.c. “Gemeenten laten taken niet meer door de GGD uitvoeren” valt ook de basistaak
Jeugdgezondheid. Wij hebben deze niet in de bepaling van het weerstandsvermogen
meegenomen. Wij stellen voor om dit risico bij de gemeente zelf onder te brengen. Wanneer
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een gemeente de JG niet langer laat uitvoeren door de GGD, dan zal deze gemeente een
frictievergoeding moeten betalen. Het is daarom logischer om dit risico bij de gemeente op te
nemen.
Wij hebben de berekening met een afvaardiging van de gemeentelijke financiële ambtenaren in
een aparte sessie besproken. Hierbij waren de financiële ambtenaren van Apeldoorn,
Montferland en Oldebroek aanwezig. De input hebben wij meegenomen in de uiteindelijke
berekening.
In het overzicht hieronder staat de berekening weerstandsvermogen:
Omschrijving risico
1 Inhoudelijke risico's en risico's met betrekking tot opbrengsten
Wijziging wetgeving
Uitbraak infectieziekte/tbc
Gemeenten laten taken niet meer door GGD uitvoeren
Omzetdaling/minder opdrachten deelnemende gemeente
Omzetdaling/minder opdrachten derden
Totaal inhoudelijke risico's en risico's mbt
opbrengsten
2 Risico's vanwege personele omstandigheden
Ziekteverzuim boven 4%
WW-verplichting
Arbeidsmarktkrapte/leeftijdsopbouw
Totaal risico's vanwege personele omstandigheden
3 Risico's uit bedrijfsvoering
Imago risico
Begrotingsoverschrijding
Technologische ontwikkelingen
Aanbestedingsrisico ICT
Totaal risico's uit bedrijfsvoering

in €

in €

330.000
45.000
547.525
123.750
550.000
1.596.275

500.000
194.444
1.555.034
2.249.479

250.000
175.000
250.000
104.000
779.000

Totaal risico GGD NOG

4.624.754

Kans dat risico's zich gelijk voordoen
Totaal risico GGD NOG
af: post onvoorzien in exploitatie
Aan te houden weerstandsvermogen

50%
2.312.377
700.000
1.612.377
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Het risico “bij morele verplichting uitvoering niet kostendekkend” hebben we niet specifiek
gekwantificeerd in de berekening. Wij hebben een onderscheid gemaakt in het risico van
omzetdaling door minder opdrachten van deelnemende gemeente en van derden. In het risico
omzet daling door minder opdrachten van derden is het risico “bij morele verplichting uitvoering
niet kostendekkend” opgenomen.
In de bijlage lichten wij de berekening toe.

3. Gevolgen voor weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen in de concept-jaarstukken 2018 is € 1.618.000. De bovenstaande
kwantificering van de risico’s heeft een minimale aanpassing tot gevolg.
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Bijlage 2 Berekening uitwerking risicomanagement
Totaal overzicht
Omschrijving risico
1 Inhoudelijke risico's en risico's met betrekking tot opbrengsten
Wijziging wetgeving
Uitbraak infectieziekte/tbc
Gemeenten laten taken niet meer door GGD uitvoeren
Omzetdaling/minder opdrachten deelnemende gemeente
Omzetdaling/minder opdrachten derden
Totaal inhoudelijke risico's en risico's mbt opbrengsten
2 Risico's vanwege personele omstandigheden
Ziekteverzuim boven 4%
WW-verplichting
Arbeidsmarktkrapte/leeftijdsopbouw
Totaal risico's vanwege personele omstandigheden
3 Risico's uit bedrijfsvoering
Imago risico
Begrotingsoverschrijding
Technologische ontwikkelingen
Aanbestedingsrisico ICT
Totaal risico's uit bedrijfsvoering

in €

in €

330.000
45.000
547.525
123.750
550.000
1.596.275

500.000
194.444
1.555.034
2.249.479

250.000
175.000
250.000
104.000
779.000

Totaal risico GGD NOG

4.624.754

Kans dat risico's zich gelijk voordoen
Totaal risico GGD NOG
af: post onvoorzien in exploitatie
Aan te houden weerstandsvermogen

50%
2.312.377
700.000
1.612.377
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Toelichting berekening
1

Inhoudelijke risico's en risico's met betrekking tot opbrengsten
Algemeen
De kans en impact bepalen we op 4 jaarstermijn. We maken hiebij een onderscheid tussen de overhead en de kosten
in het primaire proces. Bij het overhevelen van de taak neemt de partij die de taak gaat uitvoeren waarschijnlijk het grootste
deel van het personeel uit het primaire proces over. Risico hier betreft personeel dat niet wordt overgenomen en de kosten
die de GGD moet betalen voor het verschil in cao-rechten.

a

Wijziging wetgeving
Dit betreft de A-taken van de GGD.
Inwonerbijdrage algemeen
toezicht kinderopvang (technische hygiënezorg - THZ)

6.104.000
1.390.000
7.494.000

de kans dat het risico zich voor doet is
impact (bedrag dat wegvalt)

50%
600.000
aandeel
impact
30%
100%
70%
20%

overhead
personeel in primaire proces

overhead
personeel in primaire proces

b

jaar 1
180.000
84.000

jaar 3
90.000
42.000

jaar 4
45.000
21.000

totaal
450.000
210.000
660.000
330.000

jaar 3

jaar 4

totaal

Uitbraak infectieziekte/tbc
de kans dat het risico zich voor doet
ondergrens per gebeurtenis

25%
45.000
jaar 1

overhead
personeel in primaire proces

c

jaar 2
135.000
63.000

0
11.250

jaar 2
0
11.250

0
11.250

0
11.250

0
45.000
45.000

Gemeenten laten taken niet meer door GGD uitvoeren
Dit betreft de B-taken van de GGD
Inwonerbijdrage Jeugdgezondheid (JG)
5.004.000
Voor de inwonerbijdrage JG worden de gemeente geacht zelf een reserve aan te houden. Bij eventueel uit treden komt er
een frictiebijdrage die de kosten voor de andere gemeente dekt.
Jeugdgezondheid plustaken
Maatschappelijke zorg
Forensische geneeskunde (lijkschouw)

800.000
694.000
497.000
1.991.000

de kans dat het risico zich voor doet is

25%
aandeel
impact
30%
100%
70%
20%

overhead
personeel in primaire proces

overhead
personeel in primaire proces

jaar 1
149.325
69.685

jaar 2
111.994
52.264

jaar 3
74.663
34.843

jaar 4
37.331
17.421

totaal
373.313
174.213
547.525
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d

Omzetdaling/minder opdrachten deelnemende gemeente
Dit betreft de C-taken van de GGD
Plustaken Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
190.000
Plustaken Kennis en Expertise (KE)
130.000
Onbenoemde opbrengsten
130.000
450.000
de kans dat het risico zich voor doet is

25%
aandeel
impact
30%
100%
70%
20%

overhead
personeel in primaire proces

overhead
personeel in primaire proces

e

jaar 1
33.750
15.750

jaar 2
25.313
11.813

jaar 3
16.875
7.875

jaar 4
8.438
3.938

totaal
84.375
39.375
123.750

Omzetdaling/minder opdrachten derden en morele verplichting voor uitvoering van taken die niet kostendekkend zijn
Dit betreft de D-taken van de GGD
Plustaken AGZ
2.735.000
Plustaken KE
130.000
Onbenoemd
130.000
2.995.000
de kans dat het risico zich voor doet is
impact (bedrag dat wegvalt)

50%
1.000.000
aandeel
impact
30%
100%
70%
20%

overhead
personeel in primaire proces

overhead
personeel in primaire proces

jaar 1
300.000
140.000

jaar 2
225.000
105.000

jaar 3
150.000
70.000

jaar 4
75.000
35.000

totaal
750.000
350.000
1.100.000
550.000

2

Risico's vanwege personele omstandigheden

a

Ziekteverzuim boven 4%
In de formatieberekening gaan we uit van een ziekteverzuimpercentage van 4%. Als het ziekteverzuim hoger is dan 4% is er
geen dekking binnen de begroting.
De kans dat het ziekteverzuim 2% hoger is dan begroot schatten we in op 50%. Bij de GGD zijn een aantal solitaire functies.
Deze zijn intern niet op te vangen
Loonsom GGD
Hogere ziekteverzuim percentage
Kans
Het totale risico over een periode van 4 jaar is

b

12.500.000
2%
50%
jaarbedrag
125.000

aantal jaar
4

totaal
500.000

WW-verplichting
De GGD is eigen risicodrager voor de Werkloosheidwet. Dit betekent dat wanneer een medewerker de GGD verlaat en niet
direct een andere baan heeft de GGD de kosten voor de ww-uitkering betaalt
Aantal medewerkers dat GGD verlaat (2018)
risico op werkloosheid
periode werkloosheid
Loonsom GGD
aantal medewerkers
gemiddelde loonsom per medewerker per week

21
5%
52 weken
12.500.000
270
890

Het totale risico over een periode van 4 jaar is

jaarbedrag
48.611

aantal jaar
4

totaal
194.444
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c

Arbeidsmarktkrapte/leeftijdsopbouw
Voor een aantal functies is de arbeidsmarkt krap. Het is denkbaar dat we om goede mensen te werven hogere salarissen
moeten betalen. Daarnaast is het soms noodzakelijk om medewerkers in te huren.
in dienst
inhuur
Aantal vacatures 2018 zijn 40.
40
40
inschatting aantal aantal met hoger salaris/ hogere kosten inhuur
10%
20%
percentage hoger salaris (inhuur is 2x zo duur als in loondienst)
10%
100%
gemiddelde loonsom per medewerker per week
890
890
jaarbedrag
18.519
370.240

Risico hoger salaris bij medewerkers in loondienst
Risico extra kosten inhuur

aantal jaar
4
4

totaal
74.074
1.480.960
1.555.034

3

Risico's vanuit de bedrijfsvoering

a

Imago risico
Het imago risico is het risico dat de goede naam van de organisatie wordt aangetast als gevolg van negatieve publiciteit
Dit risico is lastig te kwantificeren.
Aanname een risicobedrag van € 100.000

b

jaar 1
100.000

jaar 2
75.000

jaar 3
50.000

jaar 4
25.000

totaal
250.000

Begrotingsoverschrijding
Door onverwachte schommelingen kan het saldo in de bedrijfsvoering negatief uitvallen
De kans dat het saldo uit bedrijfsvoering 1% van de begrote omzet negatief uitvalt schatten we in op 25%
Omzet GGD
Percentage negatief saldo
Kans

17.500.000
1%
25%
jaarbedrag
43.750

Het totale risico over een periode van 4 jaar is

c

aantal jaar
4

totaal
175.000

Technologische ontwikkelingen
Technologische ontwikkelingen gaan enorm snel. Binnen de begroting is een beperkt innovatiebudget beschikbaar.
Is er voldoende ruimte om te flexibiliseren, onwikkelen en investeren.
Dit risico is lastig te kwantiferen.
Aanname een risicobedrag van € 100.000

d

jaar 1
100.000

jaar 2
75.000

jaar 3
50.000

jaar 4
25.000

totaal
250.000

Aanbestedingsrisico ICT
Door samenwerking op het gebied van aanbesteding lopen we risico op hogere kosten, het verkrijgen van een dienst
die niet geheel aansluit met de wensen van de GGD en klachten over de procedure.
Hier staat tegenover dat door inkoop op grotere schaal er besparingen zijn te realiseren.
Totaal kosten ICT
percentage afwijking
risico

Het totale risico over een periode van 4 jaar is

1.300.000 incl afschrijving
20%
10%
jaarbedrag
26.000

aantal jaar
4

totaal
104.000
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Indeling GGD-taken
1. ABCD-taken
Gemeenten willen weten welke invloed zij hebben op GGD-taken en hoe zij hierop kunnen
sturen. GGD NOG onderscheidt daarom zijn taken volgens het ABCD-model:
A. wettelijke GGD-taken
Taken van gemeenten die zij wettelijk verplicht laten uitvoeren door de GGD: kerntaken uit
de Wet publieke gezondheid (Wpg), het toezicht kinderopvang, taken uit de Wet
veiligheidsregio’s.
B. wettelijke gemeentelijke taken
Taken die de gemeenten op basis van een wet moeten uitvoeren en die de GGD in hun
opdracht kan uitvoeren: bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg op basis van de Wpg;
kwaliteitstoezicht, toegang beschermd wonen en maatschappelijke zorg op basis van de
Wmo 2015; preventieve activiteiten op basis van de Jeugdwet, lijkschouw op basis van de
Wet op de lijkbezorging.
Hierbij onderscheiden wij B1-taken (opgenomen in de gemeenschappelijke regeling, dit
betreft jeugdgezondheidzorg) en B2-taken (uitgevoerd op basis van overeenkomst of tegen
tarief)
C. autonome gemeentelijke taken
Taken die de GGD kan uitvoeren in opdracht van gemeenten. In de praktijk komt dit weinig
voor, omdat de gemeentelijke taken meestal in de wet vastliggen.
D. externe taken
Taken die de GGD uitvoert in opdracht van derden, zoals rijksoverheid, politie en burgers, in
aansluiting op de kerntaken van de GGD: arrestantenzorg, reizigersvaccinatie, vergunningen
tattooshops, publieke gezondheidszorg asielzoekers.

2. Basis- en plustaken
De A- en B-taken bestaan uit een basisdeel, bekostigd uit de gemeentelijke bijdrage per
inwoner, en een plusdeel, afzonderlijk bekostigd.
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Informatienota
Algemeen bestuur
Datum:

11 april 2019

Agendapunt:

10

Portefeuillehouder:

E.J. Huizinga (plv.)

Onderwerp:

Openbaar maken Wmo-inspectierapporten

Kennisnemen van:
1. het voornemen van de directeur publieke gezondheid om aan de colleges van B&W
voor te stellen dat zij in een algemene beleidsregel bepalen dat Wmo-inspectierapporten actief openbaar worden gemaakt.

Inleiding
GGD Noord- en Oost- Gelderland voert het toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 uit voor de 22 gemeenten. Na twee jaar ervaring met toezicht wil de
GGD vanaf 2019 de inspectierapporten openbaar maken.
In uw vergadering van 4 februari 2019 was de mededeling hierover aanleiding voor vragen.
Wij hebben toegezegd terug te komen op de besluitvorming over en de werkwijze bij het
openbaar maken van Wmo-inspectierapporten.

Kernboodschap
De GGD bereidt openbaarmaking voor en start – in afwachting van de formele besluiten geleidelijk met feitelijke invoering in afstemming met direct betrokken gemeenten. Hieronder
lichten wij dit toe.

1. Colleges van B&W beslissen over actief openbaar worden gemaakt.
De colleges van B&W kunnen in een algemene beleidsregel te bepalen dat Wmo-inspectierapporten in beginsel actief openbaar worden gemaakt. De Wmo 2015 bepaalt dat het
college van B&W toezichthouders aanwijst. In de regio NOG hebben de colleges
overeenkomsten gesloten met de GGD en de directeur publieke gezondheid aangewezen
als toezichthouder. In de overeenkomst is niets afgesproken over openbaarmaking.
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vormt de grondslag voor het openbaar maken van
inspectierapporten. Deze wet is van toepassing, omdat de Wmo 2015 zelf geen regels over
openbaarmaking bevat. GGD GHOR Nederland heeft een juridisch kader voor
openbaarmaking opgesteld (zie bijlage).
Als een college niet de beleidsregel vaststelt, dan maakt de GGD de inspectierapporten voor
deze gemeente niet (actief) openbaar. Wel kan iemand op basis van de Wet openbaarheid
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bestuur de directeur publieke gezondheid verzoeken om een rapport openbaar te maken
(passieve openbaarmaking).
2. Openbaarmaking vergroot transparantie toezicht en inzicht kwaliteit.
Openbaarmaking van inspectierapporten draagt bij aan de transparantie van het toezicht en
vergroot het inzicht van alle betrokkenen in de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen. Landelijk
is de trend dat toezichthouders hun rapportages actief openbaar moeten maken, zoals
bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de GGD’en als toezichthouders
kinderopvang. De Tweede Kamer heeft een motie van de SP aangenomen om te verkennen
hoe rapportages van lokale Wmo-toezichthouders openbaar gemaakt kunnen worden. De
directeuren publieke gezondheid hebben gezamenlijk uitgesproken dat het openbaar maken
van rapporten Wmo-toezicht wenselijk is en dat daarnaartoe gewerkt wordt. NOGgemeenten hebben bestuurlijk en ambtelijk ook aangegeven dat zij in principe positief staan
tegenover openbaarmaking.
3. GGD legt concept-beleidsregel voor aan colleges.
De GGD stelt een voorstel met een concept-beleidsregel op en legt deze voor aan de
colleges. Voor de doelmatigheid van het toezicht is een afgestemde aanpak in de regio NOG
wenselijk. Dit geldt voor de uitvoering het toezicht door de GGD, maar ook vanuit de
verantwoordelijkheid van de gemeenten als opdrachtgever en handhaver. Veel
voorzieningen werken voor meerdere gemeenten.
In het voorstel nemen we de volgende punten mee die gemeenten in hun reacties rond het
AB van 14 februari 2019 aangegeven:
- de GGD informeert bij inspecties de aanbieder over de openbaarmaking. Na het
opstellen van het inspectierapport biedt de GGD twee weken de gelegenheid tot hoor en
wederhoor over feitelijke onjuistheden in het inspectierapport. Daarna verstrekt de GGD
het definitieve rapport twee weken vóór bekendmaking, met de mogelijkheid om bezwaar
aan te tekenen tegen de openbaarmaking;
- de gemeente die opdracht heeft gegeven tot de inspectie, ontvangen het definitieve
rapport ook twee weken vóór bekendmaking en kan zich dan hierop voorbereiden;
- belanghebbenden kunnen bezwaar en beroep aantekenen tegen het besluit tot
openbaarmaking (besluit op bezwaar door directeur publieke gezondheid). Ook kan de
aanbieder een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank;
- de GGD zorgt voor bekendmaking van doorgevoerde verbeterpunten die de GGD heeft
vastgesteld in een herinspectie (na handhavingsmaatregelen door de gemeente);
- uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet in een openbaar rapport worden vermeld
(conform Wmo 2015 en Algemene verordening gegevensverwerking).
4. De GGD wil graag starten met gemeenten die dit willen.
De GGD wil graag starten met openbaarmaking in afstemming met direct betrokken
gemeenten. De besluitvorming voor de 22 colleges van B&W zal enige maanden duren.
Ondertussen wil de GGD graag aan de slag met de invoering van openbaarmaking. Zo
kunnen de gemeenten en de GGD ervaring op doen en de werkwijze eventueel bijstellen.
Dat zal in eerste instantie gebeuren met gemeenten die (op korte termijn) hebben besloten
tot openbaarmaking. Het gaat om inspectierapporten die zijn opgesteld na de inwerkingtreding van de beleidsregels die de colleges vaststellen. De GGD overlegt met de betrokken
ambtenaren in de drie regio’s over werkafspraken voor de uitvoeringspraktijk.

201-2

2

5. Aandachtpunten
•

Gevolgen voor gemeenten van openbaarmaking inspectierapporten.
Als de inspectierapporten openbaar worden, komt het handhavingsbeleid van de
gemeenten meer in de schijnwerpers. Ook kunnen de media hier aandacht aan
besteden. Dit weegt echter niet op tegen het belang van transparantie. Gemeenten en
GGD kunnen door een goede samenwerking - vanuit de verschillende verantwoordelijkheden – en door een zorgvuldige werkwijze mogelijke moeilijkheden voorkomen of
beperken.

•

Verantwoordelijkheid Wob directeur publieke gezondheid als bestuursorgaan
De directeur publieke gezondheid is in dit kader een bestuursorgaan en heeft een eigen
verantwoordelijkheid op basis van de Wob bij (passieve) openbaarmaking van inspectierapporten.
Als er een verzoek komt om openbaarmaking, dan moet de directeur publieke
gezondheid hierover beslissen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Hierbij
moet hij een afweging maken. Dat hoeft hij niet meer, als de colleges de voorgestelde
beleidsregels hebben vastgesteld.
De colleges hebben het toezicht niet via de gemeenschappelijk regeling aan de GGD
opgedragen. Daarom zijn de colleges bevoegd te besluiten over openbaarmaking. Het
algemeen bestuur van de GGD is hier niet formeel bevoegd, al blijft een uitspraak van
het AB uiteraard bestuurlijk richtinggevend.

•

Start openbaarmaking
Openbaarmaking kan volgens dit voorstel al starten met gemeenten die de beleidsregel
openbaarmaking van rapporten hebben vastgesteld.

•

Financiën
De werkzaamheden rond openbaarmaking kunnen binnen de bestaande opdrachten
worden uitgevoerd.

Communicatie
Zie bij vervolg.
Vervolg
- DPG zendt concept-beleidsregel naar colleges
- Colleges stellen beleidsregel vast
- overleg GGD en betrokken ambtenaren in de drie regio’s over werkafspraken
- GGD start uitvoering.

Warnsveld, 2 april 2019
Het Dagelijks Bestuur,
D.W. ten Brinke,
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg,
voorzitter

Bijlagen:
1. juridisch kader openbaarmaking Wmo-toezichtsrapporten GGD GHOR NL
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Actieve openbaarmaking van rapporten
Wmo-toezicht
Juridisch kader
Maria Ohoioeloen
Manon te Vruchte

Werkgroep WMO-toezicht GGD GHOR Nederland
Voorjaar 20181
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Dit document is geactualiseerd/gereviseerd m.b.t. AVG per januari 2019 door Ruud Verstegen, GGD Gelderland-Zuid.
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Inleiding
Aanleiding
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten integraal verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht op
de naleving van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015). Gemeenten
belegden het toezicht op de naleving van kwaliteitseisen bij (gemeente)ambtenaren, private bureaus
of bij de GGD. Bijna 220 gemeenten hebben hun GGD aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit
van de ondersteuning die op basis van de Wmo 2015 wordt verleend. Voor de inrichting van het
Wmo-toezicht worden de GGD´en ondersteund door GGD GHOR Nederland.

Bij de uitoefening van hun toezichtbevoegdheden stelt de toezichthouder in de regel een rapport op
waarin zijn onderzoeksbevindingen over de kwaliteit van de geboden voorziening worden vastgelegd.
Primair is dit rapport bedoeld voor de gemeente in wiens opdracht de door hem aangewezen
toezichthouder, vanuit zijn eigenstandige verantwoordelijkheden en bevoegdheden, toezicht houdt.
Voor de aanbieder en andere belanghebbenden, zoals cliënten, geeft het rapport inzicht in de
kwaliteit van de geboden voorziening en de eventuele verbetermaatregelen die doorgevoerd zouden
moeten worden.

De Wmo-toezichthouder kan als beleid hanteren om rapporten openbaar te maken. Aangezien de
Wmo 2015 geen wettelijke verplichting tot openbaar maken van een rapport kent, dient lokaal een
afweging hiertoe worden gemaakt. De keuze om openbaar te maken is niet alleen een juridische
afweging, maar ook een strategische en bestuurlijke afweging. Deze notitie gaat in op de juridische
aspecten van actieve openbaarmaking van rapporten van de toezichthouder. De overwegingen
rondom strategische en bestuurlijke afwegingen worden buiten beschouwing gelaten. Deze notitie is
dan ook bedoeld om toezichthouders Wmo te helpen bij de inrichting van het proces van openbaar
maken van rapporten, indien actieve openbaarmaking het beleid is.

4
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Begrippenlijst
Voor de volledigheid en zorgvuldigheid volgt hier een beschrijving van verschillende begrippen die in
deze notitie voorkomen.
Belanghebbende:
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, zoals bedoeld in artikel 1:2 Algemene
wet bestuursrecht.1
Besluit:
Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke
rechtshandeling.
Bijzondere persoonsgegevens:
Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of
levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische
gegevens, biometrische gegevens met het oog op de identificatie van een persoon, gegevens over
gezondheid en gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid..2
Persoonsgegeven:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waarbij als
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator of van een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of
sociale identiteit van die natuurlijke persoon.3
Rapport van bevindingen:
Een document waarin de toezichthouder de bevindingen naar aanleiding van zijn onderzoek vastlegt.
Dit kunnen onderzoeken zijn naar aanleiding van proactief toezicht en naar aanleiding van reactief
toezicht.
Verwerking van persoonsgegevens:
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel
van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen,
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen,
aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.4

1

Art. 1.3 lid 1 Awb.

2

Art. 9 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming

3

Art. 4 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming

4

Art. 4 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming
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Openbaarmaking
Actieve en passieve openbaarmaking
De Wmo-toezichthouder die onderzoek heeft gedaan naar de kwaliteit van de geboden
voorzieningen op grond van de Wmo 2015 kan zijn bevindingen vastleggen in een toezichtsrapport. 5
Deze rapporten kunnen actief of passief openbaar worden gemaakt.6 Actieve openbaarmaking is het
uit eigen beweging openbaar maken zonder dat hiervoor een verzoek van derden is ingediend. 7
Indien de openbaarmaking geschiedt naar aanleiding van een verzoek, dan spreken we van passieve
openbaarmaking. Voor beide situaties geldt dat een beoordeling om openbaar te maken, plaats vindt
aan de hand van de criteria uit de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Deze notitie richt
zich op actieve openbaarmaking.
De gemeente waarvoor de toezichthouder het toezicht uitoefent, bepaalt door middel van een
algemene beleidsregel op te stellen of rapporten actief worden openbaar gemaakt. Overigens kan de
toezichthouder (of gemeente) door burgers niet worden gedwongen actief informatie openbaar te
maken. Het gaat om een juridisch niet-afdwingbare plicht. 8

Status rapport van bevindingen
Formeel juridisch gezien is het rapport en de inhoud ervan zelf geen besluit dat de kwaliteit van
ondersteuning door de aanbieder al dan niet zou voldoen of dat de aanbieder een overtreding
(onrechtmatige handeling) heeft begaan of juist nakomt. Het rapport dient als handvat voor de
aanbieder om eventuele verbetermaatregelen in de ondersteuning aan cliënten te nemen. Indien de
gemeente(n) vindt/ vinden dat de voornemens van de aanbieder tot het nemen van
verbetermaatregelen niet voldoende zijn of de aanbieder hiertoe onvoldoende actie onderneemt, is
de gemeente zelf verantwoordelijk voor de verdere afwikkeling9.
Het rapport kan als basis dienen voor een gemeentelijk handhavingsbesluit, of andere maatregelen
om de kwaliteit te verbeteren. Pas als een gemeente naar aanleiding van het rapport een
(handhavings)besluit neemt, kan de aanbieder hiertegen bezwaar/beroep aantekenen. Maar zoals
hierna zal blijken is het openbaar maken van een rapport wel een besluit. De aanbieder (of andere
belanghebbenden) kan wél bezwaar en beroep aantekenen tegen het (besluit tot) openbaar maken
van het rapport, maar dat kan hij niet tegen – de inhoud van – het rapport zelf10.

5

Art. 5:48 van de Algemene wet bestuursrecht vormt de grondslag voor de toezichthouder om een rapport op te stellen.
De Awb-wetgever wilde geen verplichting voor de toezichthouder tot het opstellen van een rapport. Niettemin kan het
gemeentelijk beleid c.q. in de afspraken over de uitvoering van het Wmo-toezicht worden bepaald dat er altijd een rapport
wordt opgemaakt.
Zowel de Inspectie Jeugdzorg als de Inspectie voor de Gezondheidszorg maken rapportages actief openbaar. De
Onderwijsinspectie en de inspecteurs in het kader van de Wet op de kinderopvang zijn zelfs verplicht om hun rapporten
openbaar te maken. Daarnaast komt in de aankomende Gezondheidswet een openbaarmakingsprocedure voor
Rijksinspecties (Kamerbrief over actieve openbaarmaking, 6 juni 2016, 34111).
6

7

Weeber, Handreiking Actieve openbaarmaking van sanctiebesluiten en toezichtgegevens 2015, p. 1.

8

ABRvS 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6662.

9

De toezichthouder rapporteert in beginsel op basis van artikel 5:48 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

10

Op grond van artikel 5:49 en 5:50 Awb wordt de aanbieder wel in de gelegenheid gesteld om de gegevens in te zien en
kan hij in de gelegenheid worden gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen.
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Anonimisering van rapporten
Rapporten kunnen persoonsgegevens bevatten van personen die door de toezichthouder bevraagd
zijn. Ten aanzien van persoonsgegevens geldt vrijwel altijd dat het belang van privacy van de
betreffende personen prevaleert boven het belang van openbaarheid. In de regel zullen derhalve de
persoonsgegevens uit het rapport worden verwijderd. Dit geldt in elk geval ten aanzien van
cliëntgegevens, maar kan evenzeer gelden ten aanzien van gegevens van andere personen, zoals
medewerkers van de instelling die door de toezichthouder zijn bevraagd.

8
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Juridisch kader actieve openbaarmaking
Actieve openbaarmaking wordt getoetst aan de eisen uit de Wob. De Wmo 2015 bevat geen regels
over het openbaar maken van rapporten, maar bevat wel bepalingen over verwerking van
persoonsgegevens. Daarnaast dient de verwerking van persoonsgegevens te voldoen aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Tot slot geeft de Algemene wet
bestuursrecht (hierna: Awb) regels over de besluitvorming en de procedure van het openbaar maken
van rapporten.

Wet openbaarheid van bestuur
De Wob vormt de grondslag voor het openbaar maken van inspectierapporten. Deze wet is van
toepassing, omdat de Wmo 2015 zelf geen regels over openbaarmaking bevat. De Wob vormt de
algemene juridische grondslag voor openbaarheid door bestuursorganen, dus ook bij Wmotoezichthouders. Het uitgangspunt van de Wob is dat onder de overheid berustende informatie
“openbaar is, tenzij” deze onder de uitzonderingsgronden van artikel 10 of 11 Wob valt. De
informatie dient altijd actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar te zijn.11 Zoals eerder gesteld, kunnen
inspectierapporten zowel actief als passief openbaar worden gemaakt. De grondslag voor passieve
openbaarmaking is artikel 3 Wob. De grondslag voor actieve openbaarmaking is artikel 8 Wob. In
beide gevallen dient men de weigeringsgronden uit de Wob te volgen.

Wat zijn de mogelijkheden voor de toezichthouder om rapporten openbaar te maken?
In artikel 8 Wob is bepaald dat informatie wordt verschaft als dat in het belang is van een goede en
democratische bestuursvoering. De informatie dient in begrijpelijke vorm te worden gepubliceerd en
op zodanige wijze dat het makkelijk toegankelijk is voor belanghebbenden en burgers.
Voor het openbaar maken van rapporten van de Wmo-toezichthouder, gelden een aantal
uitzonderingsgronden en beperkingen. Elk rapport dient te worden getoetst op de
uitzonderingsgronden van artikelen 10 en 11 van de Wob. De volgende uitzonderingsgronden zijn,
naar verwachting, het meeste aan de orde voor de Wmo-toezichthouder:
-

-

-

Artikel 10 lid 1 sub d: de openbaarmaking van een rapport blijft achterwege voor zover dit
persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene
verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer maakt;
Artikel 10 lid 2 sub e: de openbaarmaking van een rapport blijft achterwege voor zover het
belang daarvan niet opweegt tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Uitzondering: Tenzij de betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking; 12
Artikel 10 lid 2 sub g: de openbaarmaking van een rapport blijft achterwege voor zover het
belang daarvan niet opweegt tegen het voorkomen van onevenredige bevoordeling of

Daalder, Toegang tot overheidsinformatie, het grensvlak tussen openbaarheid en vertrouwelijkheid 2005, p. 177. Zie ook
art. 2 Wob.
11

12

Art. 10 lid 3 Wob.
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benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel derden.
In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel inzake ´Openbaarmaking controlegegevens en
gegevens uitvoering regelgeving door de IGZ en NVWA´ 13 werd aangegeven dat individuele
belangen van instellingen, bedrijven en beroepsbeoefenaren niet opwegen tegen het belang van
burgers en bedrijven om juist en volledig geïnformeerd te worden, bijvoorbeeld in situaties waarbij
de volksgezondheid in het geding is.14

Wmo 2015
De Wmo 2015 bevat geen artikelen over openbaarmaking. Wel bevat hoofdstuk 5 van deze wet
bepalingen over het verwerken van (persoons)gegevens en de geheimhoudingsplicht.
Toezichthouders mogen persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens, verwerken in
het kader van hun toezichthoudende taken.15 Zij zijn in de Wmo 2015 expliciet aangewezen als
verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens.16 In beginsel is het niet noodzakelijk dat
toezichthouders de persoonsgegevens waarover zij beschikken in het kader van hun taak aan het
college verstrekken.17 Hier staat tegenover dat toezichthouders bevoegd zijn om uit eigen beweging
en desgevraagd verplicht zijn om persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de
gezondheid te verstrekken aan het college, indien dat nodig om een handhavingsmaatregel te
nemen.18 Voorts zijn toezichthouders hiertoe bevoegd wanneer het college deze gegevens nodig
heeft voor de uitoefening van haar taak. Dit betekent dat het kan gaan om informatie die aanleiding
geeft tot heroverweging van de verstrekte maatwerkvoorziening of het verstrekte
persoonsgebonden budget.19 Maar de verstrekking aan het college is géén openbaarmaking.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn over het verwerken van persoonsgegevens
regels gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet
Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).
De AVG maakt duidelijk dat voor elke rechtmatige verwerking van persoonsgegevens een grondslag
aanwezig moet zijn (artikel 6 AVG). Het verwerken van persoonsgegevens in het kader van WMO-

13

Wet Openbaarmaking controlegegevens en gegevens uitvoering regelgeving, zie TK 34111, nr 3 p. 10:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34111-3.html
14

Zie ook ECLI:NL:RBHAA:2011:BP3489, waarin werd geoordeeld dat in dat geval het belang van het verstrekken van
informatie door openbaarmaking in het bijzonder zwaar weegt vanwege de inhoud van het rapport. In het rapport werd
vastgesteld dat bij de eenmanszaak [naam verzoekster] sprake was van een hoog tot zeer hoog risico op de vier
onderzochte thema’s door de Inspectie. Het was van belang dat consumenten en andere deze beoordeling van de inspectie
niet werd onthouden.
15

Art. 5.1.5 lid 1 Wmo 2015

16

Art. 5.1.5 lid 2 Wmo 2015

17

Zie TK 33 841, nr. 3 MvT p. 174

18

Art. 5.2.4 lid 3 Wmo 2015

19

Van den Ende. Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht** 2015, p. 267
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toezicht door de toezichthouders is rechtmatig, omdat daarmee wordt voldaan aan een wettelijke
verplichting die op de verantwoordelijke rust (op grond van artikel 5.1.5. lid 1 en 2 Wmo 2015).
De AVG maakt duidelijk dat bij elke verwerking van persoonsgegevens een aantal beginselen moeten
worden nageleefd (art. 5 AVG), onder meer met betrekking tot noodzaak, subsidiariteit en
proportionaliteit van de gegevensverwerking.20 Voor toezichthouder is het relevant dat niet meer
persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is voor hun taakuitoefening (‘minimale
gegevensverwerking’) en dat de gegevens die voor dit doel zijn verzameld niet verder op een met die
doeleinden onverenigbare wijze mag worden verwerkt.
Bij het openbaar maken van rapporten zal het dan ook uitgangspunt moeten zijn dat de
persoonsgegevens niet in het openbaar rapport worden vermeld. Dit kan wellicht anders zijn indien
bijvoorbeeld een zelfstandig werkende aanbieder onder eigen naam praktiseert. De AVG is alleen van
toepassing op natuurlijke personen en niet op rechtspersonen.

Algemene wet bestuursrecht
Naast de regels voor actieve openbaarmaking, zoals deze staan beschreven in de Wob, zijn ook de
Awb en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing.21 Naast een afweging welke
informatie openbaar kan en mag worden gemaakt, zijn er ook voorwaarden waaraan de procedure
van openbaarmaking moet voldoen. Een zorgvuldige procedure is noodzakelijk om te waarborgen
dat belanghebbenden niet onevenredig worden benadeeld. Met name het zorgvuldigheidsbeginsel
en het vertrouwensbeginsel zijn bij de openbaarmakingsprocedure van belang. Het
zorgvuldigheidsbeginsel betekent dat een besluit zorgvuldig wordt voorbereid, zorgvuldig onderzoek
plaats vindt naar de feiten en belangen en procedures worden gevolgd.
Op grond van artikel 4:8 Awb moeten alle belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van de
openbaarmaking en in de gelegenheid gesteld worden om hun zienswijze te presenteren, alvorens
rapportages openbaar te maken. Het vertrouwensbeginsel betekent dat de belanghebbende partij
ervan uit mag gaan dat alleen die informatie openbaar wordt gemaakt, waarvan de toezichthouder
aangeeft dat het wordt openbaar gemaakt.
Wanneer een belanghebbende bezwaar heeft tegen de openbaarmaking, dan geldt het
bestuursrechtelijke regime van rechtsbescherming. Dat betekent dat een belanghebbende bezwaar
kan maken en, daaropvolgend, in beroep kan gaan tegen het besluit van openbaarmaking.22 Dit
betekent dat wanneer het voornemen tot openbaar maken (bijvoorbeeld in de vorm van een
mededeling aan de belanghebbende(n)), juridisch wordt gekwalificeerd als het voornemen tot het
nemen van een besluit. Daarom is het mogelijk om op dat moment in bezwaar te gaan of een
voorlopige voorziening aan te spannen tegen het besluit tot openbaar maken.

20

VNG 2016, “Matrix gegevensuitwisseling bij uitvoering, fraudepreventie en fraudebestrijding Wmo en Jeugdwet”, p. 4
(https://vng.nl/files/vng/publicaties/2016/20160225_opzet_matrix_gegevensuitwisseling-fraudepreventiejan_2016_v2.pdf).
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn onder andere het gelijkheidsbeginsel, legaliteitsbeginsel,
zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, rechtzekerheidsbeginsel, het verbod van détournement de pouvoir, fair-playbeginsel en het vertrouwensbeginsel.
21

22

Zie hoofdstuk 6 Awb.
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Procedure
Beleidsregel openbaar maken van rapporten
Het beleid om al dan niet rapporten actief openbaar te maken, wordt bij voorkeur vastgesteld en
bekend gemaakt in een besluit. Hiermee is het voor een ieder kenbaar hoe de toezichthouder
omgaat met het openbaar maken van rapporten.
De keuze om al dan niet inspectierapporten openbaar te maken kan het beste in de vorm van een
beleidsregel23 worden vastgelegd. Hierin zet je uiteen waarom en hoe een rapport openbaar wordt
gemaakt. Indien de openbaarmaking van rapporten door de toezichthouder in een beleidsregel is
opgenomen, dan dient de toezichthouder te handelen overeenkomstig de beleidsregel. Tenzij dat
voor een over meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden
onevenredig zijn in de verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.24
Afhankelijk van de bestuurlijke afspraken tussen gemeenten en GGD zal zo´n beleidsregel in
afstemming met de betrokken gemeenten kunnen worden vastgesteld. Hieronder wordt beschreven
hoe de rapporten openbaar kunnen worden gemaakt met in achtneming van de (juridisch)
noodzakelijke zorgvuldigheidseisen. Een zorgvuldige procedure is bedoeld om te voorkomen dat
belanghebbenden onevenredig worden benadeeld.
In een beleidsregel wordt het uitgangspunt vastgelegd dat rapporten van de Wmo-toezichthouder in
beginsel openbaar worden gemaakt, tenzij sprake is van de uitzonderingsgronden van de Wob .25 In
de beleidsregel moet ook het doel van de openbaarmaking worden opgenomen alsmede de wijze
waarop openbaarmaking van de rapporten plaatsvindt.
Geef voorts bij een voorgenomen openbaarmaking tijdig aan hoe en tot welk moment de aanbieder
daarop zijn commentaar kenbaar kan maken. Geef ook aan hoe je dat commentaar meeweegt en op
welke termijn het rapport vervolgens openbaar wordt gemaakt. Biedt de gelegenheid om, zo
mogelijk, het tijdstip van openbaarmaking af te stemmen en geef vooraf inzicht in het persbericht,
zodat de aanbieder en andere betrokkenen zich voldoende kunnen voorbereiden.
Geef verder tijdig en duidelijk aan tot welk moment en op welke wijze zij een rechtsmiddel
(bezwaar/beroep) kunnen aanwenden tegen de voorgenomen openbaarmaking en de eventuele
maatregel of een klacht kunnen indienen. Geef de openbaarmakingsprocedure weer in een
informatiebrochure voor betrokkenen, met daarin de deadlines, bijvoorbeeld in de vorm van een
tijdbalk.

Uitvoeringsprocedure
Bij aanvang van het onderzoek wordt aan betrokkenen kenbaar gemaakt dat het inspectierapport in
beginsel openbaar wordt gemaakt (onder verwijzing naar de beleidsregel). Daarbij wordt uitgelegd
dat de betrokkene een zienswijze kan indienen op de openbaarmaking gedurende het onderzoek.
Aan het einde van het onderzoek voert de toezichthouder/jurist bij de conceptrapportage een
juridische check uit op de weigeringsgronden van de Wob. Het conceptrapport wordt vervolgens
23

Als bedoeld in art. 4.81 Awb

24

Art. 4:84 Awb.

25

Voorts kan in bijzondere omstandigheden altijd worden afgeweken van dit beleid op grond van art. 4:84 Awb.
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voor een controle op feitelijke onjuistheden aan betrokkenen voorgelegd, met een (te bepalen)
reactietermijn. Na deze termijn vindt eventueel op basis van de reactie een aanpassing van het
rapport plaats waarna het definitief wordt vastgesteld. Deze versie wordt, gelijktijdig met de
verzending aan het college, dat verantwoordelijk is voor handhaving, aan de belanghebbende(n)
aangeboden met hierin het besluit dat het rapport na twee weken (of een andere redelijke termijn)
openbaar wordt gemaakt. Op die wijze hebben belanghebbenden nog de gelegenheid om bezwaar
aan te tekenen tegen de openbaarheid en om een voorlopige voorziening bij de rechtbank te vragen.
Wanneer er geen bezwaarschrift wordt ingediend, dan wordt het rapport openbaar gemaakt.

Wijze van openbaarmaking
Openbaarmaking kan plaatsvinden door publicatie op de website waar de informatie over Wmotoezicht te vinden is. Dit kan zijn de gemeentelijke Wmo-toezichtpagina, maar ook de site van de
GGD. Wees er bewust van dat de media hier aan aandacht kan geven. Dit vergt een zorgvuldige
aanpak en stelt ook eisen aan de wijze waarop de rapporten zijn opgesteld. Maak ook tijdig duidelijk
hoe het eventuele commentaar van betrokkene op het conceptrapport is gewogen en verwerkt.
Overweeg om in het openbaar te maken toezichtrapport tevens de reactie (het weerwoord) van
betrokkene op te nemen.
Het op tijd informeren van belanghebbenden over de openbaarmaking is niet slechts van belang, om
de belanghebbende in de gelegenheid te stellen om rechtsmiddelen aan te wenden. Maar hij kan
zich hierdoor ook voorbereiden op de openbaarmaking. Daarbij valt te denken aan de reactie op
mogelijke publiciteit.
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Informatienota
Algemeen Bestuur
Datum:

11 april 2019

Portefeuillehouders:

S.W. Krooneman

Onderwerp:

Sluitende aanpak personen met verward gedrag in
NOG: rol GGD bij vervolg

Kennisnemen van
1. Lopende zaken na afronding bestuursopdracht

Inleiding
In de vergadering van 14 februari 2019 heeft het uw bestuur vastgesteld dat de
Bestuursopdracht ‘Samen aan de slag voor een sluitende aanpak personen met verward
gedrag in Noord- en Oost-Gelderland’ is afgerond. Daarbij heeft u aangegeven dat de ‘open
eindjes’ in beeld gebracht moeten worden. In deze informatienotitie brengen wij u op de
hoogte van deze lopende zaken per deelopdracht.

Lopende zaken per deelopdracht
1. Regionale aanpak ‘privacy, informatie-uitwisseling en samenwerking in de
keten in de Achterhoek en Noord-Veluwe’
In de regio Achterhoek en Noord-Veluwe gaan verschillende partners uit het sociale domein,
de zorg en veiligheid in een 2-jarig project aan de slag met morele oordeelsvorming en
moresprudentie bij personen met verward gedrag. Voor het project is een ZonMw-subsidie
van € 172.720 aangevraagd en toegekend. De startdatum van het project, is 1 maart 2019.
De startbijeenkomst voor beide regio’s is op 15 en 17 april 2019. De expertteams worden
geschoold en getraind in de 3de week van mei en 2de van juni 2019. Vanaf september 2019
worden de lokale MDO’s (multidisciplinaire overleggen) getraind. De expertteams gaan
vervolgens lokaal actief ondersteunen om morele oordeelsvorming in te zetten bij MDO’s en
casuïstiek verzamelen en analyseren t.b.v. het opbouwen van moresprudentie.
Rol van de GGD: Projectleider en evaluatie

2. Advies met varianten voor de 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid voor
personen met verward gedrag in de regio’s Achterhoek en Noord-Veluwe
De nieuwe bekostiging van de acute ggz is een jaar uitgesteld maar zal naar verwachting per
1 januari 2020 ingaan. 2019 is daarmee een overgangsjaar waarin voorbereidingen op het
definitieve model al gedaan kunnen worden.
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De toeleiding (opvolging) overdag bij niet-acute hulpverlening is tijdens kantoortijden de
verantwoordelijkheid van het sociaal wijkteam of de sociale netwerkstructuur van de
gemeenten. Elke gemeente moet dit zelf regelen en kan, waar nodig, de telefonische
bereikbaarheid overdag verbeteren en zichtbaar maken via de verschillende
communicatiekanalen. Ook aan een overzicht voor de partners in de acute spoedzorgketen
met contactgegevens van regionale ketenpartners die binnen het sociaal domein een rol
spelen op het gebied van personen met verward gedrag, kan worden gewerkt. De GGD kan
worden gevraagd om hierbij te ondersteunen.
Rol van de GGD: Monitoren ontwikkelingen

3. Passend vervoer in de regio Noord- en Oost-Gelderland
Noord-Veluwe
Vanaf 1 september 2018 wordt het vervoer voor personen met verward gedrag in de NoordVeluwe voor en na een crisisbeoordeling getriageerd door de crisisdienst van GGz Centraal.
Deze heeft vervolgens de keuze uit vijf opties. Daarbij heeft de crisisdienst altijd voor ogen
dié optie te kiezen die passend is bij de situatie van de patiënt. GGz Centraal heeft ervoor
gekozen afspraken te maken met de ‘GGZ Vervoersdienst’ als vervoerder in deze pilot voor
het hele verzorgingsgebied van GGz Centraal.
Oost Veluwe/Midden IJssel en Achterhoek
De selectie van een vervoerder die onder verantwoording van de ambulancedienst speciaal
voor dit doel het vervoer gaat verzorgen is afgerond. De verwachting is dat de ‘GGZvervoersdienst’ dit per 1 april 2019 gaat uitvoeren. Tot die tijd wordt het vervoer van
personen met verward gedrag verzorgd door de ambulancedienst ‘Witte kruis’, die dit al
sinds 1 oktober 2018 doet.
Voor de kosten van vervoer in 2019 en 2020 is een nieuwe subsidieaanvraag gedaan bij
ZonMw.
Rol van de GGD: Bijdrage leveren aan werkgroep

4. Inventariserend onderzoek crisisplekken en tijdelijke opvangplekken personen
met verward gedrag
Het Evaluatiebureau van GGD NOG is te benaderen om per subregio een presentatie te
verzorgen, waarin het onderzoek wordt toegelicht.
Rol van de GGD: Monitoren ontwikkelingen en informeren

Communicatie en vervolg
De communicatie over de vervolgstappen die gemeenten en organisaties zetten n.a.v. de
inspanningen van de GGD ligt bij deze partijen. De GGD communiceert hierover alleen in
afstemming met de samenwerkingspartners.
Verder is de Directeur Publieke Gezondheid gevraagd om de Expertgroep Oost voor te
zitten. Deze Expertgroep ondersteunt het Veiligheidsberaad Oost Nederland.
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De contactpersonen bij de nog lopende projecten zijn:
-

Thomas Thasing t.thasing@ggdnog.nl voor de regionale aanpak ‘privacy, informatieuitwisseling en samenwerking in de keten in de Achterhoek en Noord-Veluwe’
Dick ten Brinke d.tenbrinke@ggdnog.nl over het advies aan de regio’s Noord-Veluwe en
Achterhoek met ‘Varianten om de 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid te organiseren
voor personen met verward gedrag’
Jan Willem Brethouwer j.brethouwer@ggdnog.nl over passend vervoer in de regio
Noord- en Oost-Gelderland

Voor overige vragen die samenhangen met de inzet van de GGD voor de aanpak van
personen met verward gedrag kan contact worden opgenomen met Thomas Thasing,
t.thasing@ggdnog.nl.

Warnsveld, 13 maart 2019
Het Dagelijks Bestuur,

D.W. ten Brinke,
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg,
voorzitter

Bijlage
-
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