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

4 juli 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. 11 april 2019
-

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
-

4.

-

adviesnota
bijlage: profielschets

1e Bestuursrapportage 2019 en 3e begrotingswijziging 2019
-

7.

adviesnota
bijlage: portefeuilleverdeling en de onderlinge vervanging DB

Benoeming directeur publieke gezondheid (nazending)
-

6.

lijst
bijlagen: brief VNG werkgeversvereniging GR’en / Effecten gezonde leefomgeving
/ GGD GHOR Standpunt vaccineren kinderopvang / Publieksjaarverslag 2018 van
GGD NOG

Plaatsvervangend voorzitter en portefeuilleverdeling dagelijks bestuur
-

5.

concept-verslag en samenvatting (eerder toegezonden bij e-mail d.d. 17 april
2019)

adviesnota
bijlage: rapportage / begrotingswijziging

Auditcommissie
- adviesnota
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8.

Programmabegroting 2020
-

9.

Uitwerking Bestuursagenda 2019-2023
-

10.

adviesnota
bijlage: overzicht reacties gemeenten / programmabegroting 2020

adviesnota
bijlagen: Matrix uitwerking Bestuursagenda 2019-2023 / Vastgestelde
Bestuursagenda 2019-2023 / Factsheet ABCD

Rondvraag en sluiting

Het portefeuillehoudersoverleg publieke gezondheid Noord- en Oost-Gelderland
vervalt deze keer.

Het Dagelijks Bestuur nodigt u uit om de laatste vergadering voor de
zomervakantie af te sluiten met een gezonde zomerse versnapering.
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Samenvatting (concept)verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: 11 april 2019
Locatie: GGD-kantoor, Warnsveld

Volgende vergadering:
4 juli 2019

1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag vergadering d.d. 14 februari 2019
•

Het Algemeen Bestuur (AB) heeft het verslag vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
•

De provincie Gelderland heeft meegedeeld mee dat GGD Noord- en OostGelderland voor 2019 onder repressief financieel toezicht valt (dit is de minst
belastende vorm).

4. Aanwijzing DB-lid
•

Na de collegewisseling in Winterswijk heeft het nieuwe college van B&W mevrouw
E.S.F. Schepers-Janssen aangewezen als AB-lid namens Winterswijk.

•

Door de collegewisseling in Winterswijk was er een vacature in het dagelijks
bestuur (DB). De Achterhoekse AB-leden hebben aanbevolen om de heer J.C.
Wikkerink (Aalten) aan te wijzen. Het AB heeft de aanbeveling overgenomen.

5. Benoemingsprocedure directeur publieke gezondheid
•

De huidige directeur, de heer D.W. ten Brinke, heeft zijn vertrek aangekondigd.
Het DB is gestart met de werving en selectie van een opvolger. Het streven is dat
het AB in zijn vergadering van 4 juli 2019 een nieuwe directeur benoemt.

6. Bestuursagenda 2019-2023
•

Het AB heeft de Bestuursagenda 2019 – 2023 NOG Gezonder vastgesteld.
Hiermee is het kader voor het GGD-beleid voor de komende jaren vastgelegd.

•

De gemeenten hebben tot 1 maart 2019 hun zienswijze hierop kunnen geven. Het
DB neemt de ontvangen reacties mee in de uitwerking van de Bestuursagenda.

7. Jaarstukken 2018
•

Het AB heeft het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 vastgesteld. GGD NOG
heeft 2018 afgesloten met een positief saldo van € 213.000.

•

Het AB heeft besloten af te wijken van de hoofdregel dat een overschot teruggaat
naar de gemeenten. Het saldo is bestemd voor kosten van de ingezette
organisatieontwikkeling en voor de kosten van het inhalen van de achterstand bij
jeugdgezondheid eind 2018. Dit laatste is een gevolg van het hoge ziekteverzuim
en de beperkte personele bezetting door krapte op de arbeidsmarkt.
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•

Jaarlijks voeren een AB-vertegenwoordiging en de accountant een gesprek over
het accountantsverslag bij de jaarrekening. Vastgesteld is dat de GGD stappen
vooruit zet in het financiële beheer. De samenwerking tussen de accountant en de
GGD-organisatie verloopt goed.

8. Programmabegroting 2020
•

•

•

Het AB heeft met grote meerderheid ingestemd met de concept-Programmabegroting 2020. In deze begroting heeft het DB ook gereageerd op de zienswijzen
die gemeenten hebben gestuurd over de uitgangspunten voor de begroting 2020.
Een aantal gemeenten heeft moeite met de indexering van 5,23%, terwijl zij in de
eigen gemeenten een andere index hanteren en/of fors moeten bezuinigen. De
meerderheid wil voor de begroting 2020 vasthouden aan de bestaande afspraken.
Uit die afspraken vloeit dit indexpercentage voort. Een ambtelijke commissie komt
nu met een advies over de indexering vanaf 2021. Het doel is dat dit een breed
draagvlak heeft.
Het DB heeft ook toegezegd om te kijken naar mogelijke besparingen om de
inwonerbijdrage in 2020 omlaag te brengen.

9. Risicomanagement en weerstandsvermogen
•

Het AB heeft ingestemd met de voorgestelde methodiek voor het kwantificeren
van de financiële risico’s die de GGD loopt. In november 2018 heeft het AB al
inhoudelijk bepaald met welke risico’s de GGD rekening moet houden.

•

Het AB heeft besloten om jaarlijks bij de jaarrekening het benodigde weerstandsvermogen te beoordelen. Op dit moment komt de nieuwe methodiek uit op
ongeveer eenzelfde bedrag als het bestaande weerstandsvermogen. Het DB
rapporteert in 2019 in de tussentijdse bestuursrapportages op basis van de nieuwe
methode.

10. Openbaar maken Wmo-inspectierapporten
•

Het AB heeft het voornemen besproken van de directeur publieke gezondheid om
Wmo-inspectierapporten actief openbaar te maken. Hij wil de colleges van B&W
voorstellen dat zij hiertoe besluiten in een algemene beleidsregel.

•

Het AB verzoekt de directeur om de gemeenten een concept-beleidsregel voor te
leggen. Ook moet de GGD de invoering van de openbaarmaking afstemmen met
de 22 gemeenten.

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

De GGD heeft begin 2019 een bestuursopdracht afgerond rond de sluitende
aanpak personen met verward gedrag in NOG Het DB heeft het AB geïnformeerd
over de lopende zaken na de bestuursopdracht en de rol van de GGD hierbij. Het
AB draagt de GGD op te dragen zijn werkzaamheden goed af te stemmen met de
gemeenten.

12. Rondvraag
-

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’).
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Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: 11 april 2019 om 14.15 uur,
Locatie: GGD-kantoor, Warnsveld
Aanwezig:

Volgende vergadering:
4 juli 2019

J.C. Wikkerink (Aalten), D.H. Cziesso (Apeldoorn), mw. M.H.H. van
Haaren (Berkelland), E. Blaauw (Bronckhorst), J. Pierik-van der Snel
(Brummen), E.J. Huizinga (Doetinchem), S.W. Krooneman (Elburg),
mw. C.M. de Waard-Oudesluijs (Epe), H. de Haan (Ermelo),
M. Hospers (Hattem. t/m agendapunt 8), 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), W. Vrijhoef (Voorst), M. ten
Broeke (Zutphen)
namens GGD Noord- en Oost-Gelderland: D.W. ten Brinke (directeur
publieke gezondheid), J.W. Brethouwer (manager en plv. directeur
publieke gezondheid), R. Schwebke (controller), T. Nijland
(directiesecretaris)
publieke tribune: M. de Vries, T. Thasing (GGD)

Afwezig:

mw. E.S.F. Schepers (Winterswijk), 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 en stelt vast dat er een hele mooie
opkomst is.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering d.d. 14 februari 2019
De actiepuntlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

Het AB stelt het verslag vast.
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3. 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) SLIMMER 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.
De heer Ten Brinke merkt aanvullend op dat het technologiebedrijf NEDAP uit
Groenlo contact heeft gezocht met de GGD over SLIMMER. Hij vindt dit een mooie
ontwikkeling.
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). 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.

Het AB neemt de mededelingen a. en b. voor kennisgeving aan.

4. Aanwijzing DB-lid en portefeuilleverdeling DB
De heer Van den Berg geeft een toelichting op het voorstel.

Het AB besluit:
a. kennis te nemen van de aanwijzing van mevrouw E.S.F. Schepers-Janssen als
AB-lid namens Winterswijk;
b. op aanbeveling van de AB-leden van de Achterhoekse gemeenten de heer
J.C. Wikkerink aan te wijzen als lid van het dagelijks bestuur;
c. kennis te nemen van het besluit van het DB om de portefeuilleverdeling te
bespreken als het DB weer voltallig is;
d. 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
NOG-niveau bij de sluitende aanpak van personen met verward gedrag.

De heer Van den Berg feliciteert de heer Wikkerink en heet hem welkom in het DB.

5. Benoemingsprocedure directeur publieke gezondheid
De heer Van den Berg licht de planning en procedure toe. Het streven is om in de ABvergadering van 4 juli 2019 een kandidaat voor te dragen, nog voor de zomervakantie.
Op 20 april 2019 verschijnt een advertentie in de media.

Het AB neemt kennis van de inrichting van de procedure en de tijdsplanning.
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6. Bestuursagenda 2019-2023
De heer Van den Berg geeft een korte toelichting op het voorstel.
De heer Companjen ziet dat het vakje van Harderwijk leeg is, maar gemeld is dat
Harderwijk geen zienswijze indient.
De heer Van den Berg zegt dat dit wordt toegevoegd aan het overzicht.
De heer Cziesso doet een oproep om de Bestuursagenda nu op korte termijn concreet
te maken.
De heer Krooneman meldt dat ook Elburg heeft aangegeven geen zienswijze in te
dienen.
De heer Van den Berg stelt vast dat het AB nu met de Bestuursagenda een richtlijn
heeft voor de komende jaren.

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

7. Jaarstukken 2018
De heer Van den Berg licht het voorstel toe. Voorafgaand aan deze vergadering heeft
vandaag een vertegenwoordiging van het AB een gesprek met de accountant gevoerd.
De heer Cziesso heeft als DB-portefeuillehouder financiën helaas slechts een deel van
het gesprek bijgewoond. Hij heeft echter begrepen dat er geen bijzonderheden bij de
jaarrekening waren en het gesprek naar tevredenheid is verlopen.
De heer Vrijhoef heeft namens het AB samen met mevrouw Vos het gesprek met de
accountant gevoerd. Er zijn veel positieve zaken te melden over de financiële gang van
zaken bij de GGD.
De heer Schwebke is blij dat de GGD in de financiële bedrijfsvoering stappen
voorwaarts maakt. De samenwerking met de accountant, die nu voor de tweede keer
de accountantscontrole heeft gedaan, is goed.
Mevrouw Vos geeft aan dat ook volgens de accountant de samenwerking goed is.
De heer Cziesso heeft in het afgelopen jaar als portefeuillehouder financiën gemerkt
dat zaken goed worden opgepakt. Hij is blij met goede samenwerking met GGDorganisatie. Dit biedt ruimte om bezig te gaan met nieuwe zaken, zoals databeveiliging.
De heer Hoenderboom merkt op dat de GGD als gemeenschappelijke regeling
verlengd lokaal bestuur is. Hij doet een oproep dat GGD meer informatie levert per
gemeente over wat de GGD concreet doet.
De heer Schwebke zegt dat nu basis op orde is, de GGD dit jaar met dit onderwerp een
vervolgstap wil maken.
De heer Van den Berg zag in de zienswijzen terug dat meer gemeenten dit wensen. Hij
verwacht dat gemeenteraden meer gaan vragen om verantwoording en om verbinding
met lokale agenda’s. In de Bestuursagenda is dit ook opgenomen.

Het AB besluit:
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
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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.

8. Programmabegroting 2020
De heer Van den Berg licht toe dat een groot aantal gemeenten een zienswijze heeft
ingebracht op de uitgangspunten voor de begroting 2020. Hij legt het voorstel en de
verwerking van de zienswijzen voor.
De heer Ten Broeke zou het liefst instemmen, maar wijst op de gemeentelijke context
in Zutphen. De gemeente Zutphen is snoeihard aan het bezuinigen op organisaties in
het sociaal domein. Daarom moet de gemeente alle mogelijkheden tot bezuinigingen
zoeken, ook bij de GGD, ondanks de bestaande afspraken. Dit zorgt ervoor dat de heer
Ten Broeke moet tegenstemmen.
Mevrouw Vos sluit zich vanuit Oldebroek hierbij aan. Oldebroek heeft ook te maken
met rigoureuze bezuinigingen.
De heer Van den Berg wijst op een verzoek van mevrouw Pierik om de zienswijzen op
de begroting 2019 beter vindbaar te maken in de AB-stukken.
Mevrouw Pierik wil hier benadrukken dat ook de GGD moet bezuinigen in het licht van
de bezuinigingen bij de gemeenten. De bezuinigingen zijn in Brummen noodzakelijk om
het hoofd financieel gezien enigszins boven water te houden.
De heer Cziesso heeft in Apeldoorn ook ervaring met bezuinigingen. Als gemeente ben
je echter lid van een gemeenschappelijke regeling en maak je afspraken. Daar kun je
op terug komen, maar die kun je niet jaarlijks wijzigen. Wat de indexering betreft heeft
de GGD de afgelopen jaren lagere indexpercentages doorberekend. Je kunt ervoor
kiezen de index niet door te berekenen, maar dat komt een keer terug. Dit heeft hij ook
overwogen bij het besluit vanuit Apeldoorn om akkoord te gaan. Als Apeldoorns
wethouder, en niet alleen als DB-lid ziet hij de meerwaarde van de GGD voor de
gemeente en wil hij hierop niet bezuinigen.
De heer Hospers zegt dat Hattem geen zienswijze heeft ingediend, maar inmiddels is
er meer duidelijkheid over de financiële situatie in Hattem. Hij vindt het niet gepast nu
alsnog om een taakstelling te verzoeken. De afgelopen jaren heeft de GGD echter
steeds met een positief saldo afgesloten en zo de indexering steeds behoorlijk
terugverdiend. Vanuit dit perspectief doet de heer Hospers een dringende oproep om
de problematiek bij de gemeenten te erkennen. Hij verzoekt om lopende het jaar 2020
te kijken waar financiële ruimte tot besparingen zit en kansen hiertoe te benutten.
De heer Cziesso sluit zich bij aan bij deze oproep. Hij vindt dit niet meer dan terecht.
De heer De Haan geeft aan dat Ermelo in haar zienswijze inhoudelijke kritiek heeft
geuit op de systematiek van de indexering. Hij vindt het lastig om nu te spreken over
taakstellingen, maar vindt het wel logisch te kijken hoe je zo zuinig mogelijk met
middelen kunt omgaan. Duidelijk is dat in een aantal gemeenten de nood hoog is.
De heer Companjen verzoekt dat de voorgestelde ambtelijke commissie grondig kijkt
naar de indexering. Daarbij is ook belang dat er een stabiele lijn komt en niet na jaren
nullijn opeens een grote verhoging. Daarnaast vindt de heer Companjen het belangrijk,
ook terugkomend op het vorige agendapunt, dat de GGD meer zichtbaar wordt in de
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gemeenten. Als je dan een meloen moet doorslikken, dan helpt het als je weet
waarvoor je dit doet.
De heer Van Zeijts merkt op dat ook de gemeente Lochem het moeilijk heeft om de
begroting sluitend te krijgen. Hij wil echter ook naar de inhoud kijken. De gemeente
Lochem betaalt bijvoorbeeld extra om de jeugdarts meer aanwezig te laten zijn op
scholen en schoolverzuim tegen te gaan. De heer Van Zeijts bepleit om binnen de
bestaande middelen preciezer te kijken waar gemeenten de GGD voor inzetten en
waarmee gemeenten de kosten kunnen terugverdienen en bijvoorbeeld de kosten van
jeugdzorg omlaag kunnen brengen.
De heer Krooneman wil de komende tijd graag een antwoord zien op de vraag of er
indexering van de bijdrage aan de GGD moet zijn, terwijl de gemeenten drastisch
moeten bezuinigen.
De heer De Haan vindt het wat flauw om hierop te focussen nu de index volgens de
afspraken op ruim 5% uitkomt. Hij wil graag discussie over de systematiek en over wat
je voor de bijdrage krijgt, maar niet over de uitkomst.
De heer Krooneman snapt dit, maar de situatie is op dit moment dat er een hoge
indexering voorligt, terwijl de gemeenten drastisch moeten bezuinigen. Die situatie wil
hij graag bediscussieerd hebben.
De heer Kuster ziet de GGD als een strategische partner. Afgelopen jaren hebben de
gemeenten geld teruggekregen van de GGD. In de voorafgaande vergadering over
Veilig Thuis hebben de gemeenten besloten om geld toe te voegen aan de algemene
reserve om tegenvallers te kunnen opvangen. De heer Kusters vindt het beter om
overschotten in een reserve te stoppen dan jaarlijks een spel rond de indexering te
hebben. Hij bepleit een structurele bijdrage aan de GGD en wil pieken en dalen zoveel
mogelijk uitsluiten. Met deze begroting kan hij instemmen.
De heer Sinderdinck vindt deze gedachte heel goed, maar je zou er wel een
bovengrens aan moeten stellen.
Mevrouw Pierik reageert op de woorden van de heer Van Zeijts. Brummen wil meer
duidelijkheid over wat je kunt kiezen, wat basis is en wat plustaken zijn. Daarin wil zij
meer keuzemogelijkheden in wat de gemeente afneemt van de GGD.
De heer Wikkerink ziet dat het voorstel is gebaseerd op de afspraken die in 2015 zijn
gemaakt in het bestuur van GGD NOG. Daarnaast hebben de Achterhoekse
gemeenten afspraken gemaakt over de indexering bij gemeenschappelijke regelingen.
Deze keer wil de heer Wikkerink het zo laten. Voor 2021 wil hij graag komen tot redelijk
compromis met een systematiek die draagvlak heeft bij alle partijen. Los hiervan heeft
het bestuur de dure plicht de kosten te beperken tot wat echt nodig is.
De heer Van Zeijts heeft er moeite mee dat het bij de indexering voor de
gemeenschappelijke regeling van de GGD anders werkt dan bij andere regelingen. De
samenstelling van de deelnemers aan een GR is echter niet altijd dezelfde. Dat vergt
andere compromissen. De heer De Haan bepleit nu de huidige afspraken te volgen en
af te wachten waarmee de in te stellen ambtelijke commissie komt.
De heer Van den Berg ziet dat een duidelijke meerderheid van de stemmen instemt
met het voorstel. Daaraan zit vast dat het AB een ambtelijke commissie instelt die de
opdracht heeft met een voorstel te komen voor de indexering vanaf 2021. Verder zegt
de heer Van den Berg toe – vooruitlopend op het overleg met de andere DB-leden –
om te kijken naar mogelijke besparingen. Verder is het nog vroeg in het jaar en
misschien komen er mogelijkheden om index in de loop van het jaar omlaag te
brengen. De gevolgen hiervan zie je pas later. Dit is voor sommigen een lastige
boodschap, maar dit kunnen we doen op dit moment.
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De heer Hoenderboom begrijpt dat dit het besluit wordt, maar kondigt aan dat Oost
Gelre opnieuw met een zienswijze zal komen.

Het AB besluit:
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;
7. kennis te nemen van de toezegging van het dagelijks bestuur om te kijken naar
mogelijke besparingen om de inwonerbijdrage 2020 omlaag te brengen.
De heer Ten Broeke, mevrouw Vos en mevrouw Pierik willen worden geacht te
hebben tegengestemd.

9. Risicomanagement en weerstandsvermogen
De heer Van den Berg licht het voorstel kort toe.
De heer Cziesso ziet dit als eerste stap voor egalisatie van de gemeentelijke bijdragen
in de loop van de jaren. Als zich tekorten voordoen, dan kan er een beroep worden
gedaan op de reserve. De heer Cziesso vindt het een goede zaak dat de risico’s zo
worden afgedekt. Dit geeft rust in de bijdrage van de gemeenten.
De heer Companjen vindt dat het bedrag bij arbeidsmarktkrapte/leeftijdsopbouw en de
kans dat risico’s zich tegelijk voordoen hoog zijn ingeschat.
De heer Schwebke licht toe dat de methode is gekozen in overleg met de accountant.
Deze adviseerde uit te gaan van het bedrag van het risico, de kans dat het risico zich
voordoet en de impact. Het risicobedrag wordt berekend voor een vierjaarstermijn.
Daarbij gaat het om schattingen die zo goed mogelijk worden onderbouwd. In het
totaaloverzicht waarop de heer Companjen wijst is volgens de gekozen methodiek de
kans dat alle risico’s zich gelijktijdig voordoen op 50%. Het hoge bedrag komt door de
hoge kosten van inhuur.

Het AB besluit:
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.
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10. Openbaar maken Wmo-inspectierapporten
De heer Van den Berg licht het voorstel kort toe.
De heer Krooneman zegt dat Elburg wel voorstander is van openbaarmaking, maar wat
huiverig is in het licht van komende contractonderhandelingen. Daarom wil hij graag
eerst meer duidelijkheid over de werkafspraken.
Mevrouw Vos sluit zich hierbij aan.
De heer Ten Brinke vindt het prima om in overleg met de gemeente het tijdstip van
invoering van openbaarmaking te bepalen.
De heer Van den Berg vraagt of iemand een Wob-verzoek kan indienen bij de GGD,
ook als de betrokken gemeente niet heeft besloten tot openbaarmaking van de
inspectierapporten.
De heer Nijland licht toe dat de colleges van B&W de directeur publieke gezondheid
hebben aangewezen als toezichthouder. De DPG is dan het bestuursorgaan dat beslist
op Wob-verzoeken (passieve openbaarmaking). Als het rapport bij de gemeente is, kan
een burger ook daar een Wob-verzoek indienen.
De heer Huizinga benadrukt dat de openbaarmaking een doel dient. Het is in het
belang van transparantie en kwaliteit. Het is goed om over voorwaarden te spreken,
maar de oproep vanuit het dagelijks bestuur is wel degelijk om de inspectierapporten
actief openbaar te maken.
De heer Hoenderboom zegt dat wordt gesteld dat met de openbaarmaking geen extra
kosten zijn gemoeid. Hij ziet echter wel extra werk als bezwaar of beroep wordt
ingediend en als aanbevelingen moet worden opgevolgd.
De heer Van den Berg verwacht dat er voor de GGD geen extra kosten zijn, maar
mogelijk voor de gemeenten wel.
Mevrouw De Waard vindt dat dit los staat van openbaarmaking. Als je aanbevelingen
krijgt in een inspectierapport, dan moet je daar altijd wat mee doen.
De heer Kuster wil duidelijk onderscheid maken in het passief en actief openbaar
maken. Onlangs heeft hij ervaren dat openbaarmaking van een inspectierapport erg
heeft geholpen om de raad te laten zien wat er aan de hand was. Hij bepleit om de
rapporten actief openbaar te maken.
De heer Van den Berg zegt dat de colleges hierover nu zelf gaan beslissen met de
beleidsregel.
De heer Companjen bepleit wel afstemming tussen gemeenten en GGD over wat wel
en niet openbaar wordt.
Mevrouw De Waard vindt het verstandig dat de GGD met een voorstel aan de
gemeenten komt. Verder verwacht zij de openbaarmaking gevolgen heeft voor de
werkwijze van de toezichthouder. Deze kan in zijn rapportage rekening houden met de
openbaarmaking, en voorkomen dat er onbedoeld persoonsgegevens naar buiten
komen.
De heer Brethouwer licht toe dat de inspecteur niet bij voorbaat persoonsgegevens
achterwege laat in zijn rapport. Anders mist de rapportage aan de gemeente zijn doel.
In de openbaar gemaakte inspectierapporten wordt de privacy van betrokkenen
gerespecteerd en worden de op personen herleidbare gegevens verwijderd. Dit zal
worden afgestemd met de gemeenten. Het is voor de GGD wel prettig dat de afspraken
met de 22 gemeenten grotendeels overeenkomen.
De heer Van en Berg stelt voor om de DPG om een voorstel te verzoeken en dit terug
te laten komen in het AB. Dan kan de GGD daarna een breed gedragen voorstel aan
de gemeenten sturen om een besluit te nemen.
De heer Huizinga stelt voor om met het oorspronkelijke voorstel in te stemmen met de
opmerking dat de GGD een voorstel naar de colleges stuurt. De colleges hebben een
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eigenstandige verantwoordelijkheid om het al dan niet met aanpassingen vast te
stellen. Dan kan de openbaarmaking vorm krijgen, met de ruimte voor colleges om
daarin eigen keuzes te maken. De vorige keer is dit onderwerp ook al aangehouden in
het AB. Het besluit is niet het probleem, maar de uitwerking in de beleidsregel.
De heer Ten Brinke GGD zegt toe het voorstel zodanig ter hand te nemen dat
eventuele bezwaren zo veel mogelijk worden weggenomen en dat bijvoorbeeld Elburg
vooraf wordt geconsulteerd.

Het AB:
• neemt kennis van 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-inspectie-rapporten actief openbaar worden gemaakt;
• verzoekt de DPG om een concept-beleidsregel voor te leggen en de invoering
van de openbaarmaking af te stemmen met de gemeenten.

11. Sluitende aanpak personen met verward gedrag in NOG: rol GGD bij vervolg
De heer Van den Berg geeft een korte toelichting. De vorige keer heeft het AB
gevraagd om de resterende onderwerpen en de rol van de GGD hierbij in beeld te
brengen.
De heer Hoenderboom zegt dat de bestuursopdracht van de GGD nu klaar is en de
GGD op enkele onderdelen betrokken blijft. Gemeenten hebben inmiddels
verschillende afspraken gemaakt. De heer Hoenderboom verzoekt de GGD te
voorkomen dat werk dubbel wordt gedaan en goed af te stemmen met de gemeenten,
wie doet wat.
De heer Van den Berg ondersteunt dit.

Het AB:
• neemt kennis van de lopende zaken na afronding van de bestuursopdracht en de
rol van de GGD hierbij;
• de GGD op te dragen zijn werkzaamheden goed af te stemmen met de
gemeenten.

12. Rondvraag en sluiting
De heer Brethouwer heeft nog een opmerking naar aanleiding van het verslag van de
vorige vergadering. De heer Van Zeijts van Lochem heeft toen verzocht om te kijken
naar de mogelijkheden van een soort normenkader of leidraad voor het opstellen van
omgevingsplannen. De gezamenlijke GGD’en hebben in GGD GHOR Nederland
kernwaarden vastgesteld. Dit biedt mogelijk aanknopingspunten. Het team Medische
milieukunde gaat hierover in gesprek met de gemeente Lochem.

De heer Van den Berg sluit de vergadering.

8

12

Actiepuntenlijst
Nr.

Onderwerp

2018-04/02 monitoren toevoeging middelen voor
rijksvaccinatieprogramma aan het
Gemeentefonds t.o.v. bijdrage gemeenten
aan GGD voor RVP
2018-02/04 Normenkader rechtmatigheid: kijken naar
op te nemen relevante regelgeving
2019-04/01 te kijken naar mogelijke besparingen om
de inwonerbijdrage 2020 omlaag te
brengen
2019-04/02 openbaarmaking Wmo-inspectierapporten:
• colleges van B&W voorstellen in een
beleidsregel openbaarmaking van
Wmo-inspectie-rapporten vast te
leggen
• concept-beleidsregel voorleggen en
afstemmen met de gemeenten
2019-04/03 discussie over rijksvaccinatieprogramma
(n.a.v. presentatie in portefeuillehoudersoverleg 11 april 2019)

Wie

Gereed

DB

2019

DB

2019

DB

2019-2020

DPG

AB/pho PG

4 juli 2019

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD
Noord- en Oost-Gelderland op 4 juli 2019,

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

……………………………………..
de voorzitter.

thn/20190417
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Adviesnota

- aangevuld

Algemeen bestuur

a.

Datum:

4 juli 2019

Agendapunt:

3

Onderwerp:

Ingekomen stukken en mededelingen

Het VNG-bestuur heeft 18 april besloten een werkgeversvereniging op te
richten voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. Aanleiding is de
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, waarbij ambtenaren op 1 januari
2020 verhuizen van het ambtenarenrecht naar het ‘normale’ private arbeidsrecht.
Door de oprichting kunnen de huidige aangesloten organisaties, zoals GGD
Noord- en Oost-Gelderland, na de normalisering hun medewerkers dezelfde
arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de Cao Gemeenten.
GGD GHOR Nederland heeft de afgelopen tijd namens de GGD’en bij de VNG
aangedrongen op samenwerking. De planning is dat aanmelden voor het
lidmaatschap van de werkgeversvereniging mogelijk is vanaf 1 oktober 2019.
Meer informatie vindt u in de bijgevoegde brief van de VNG aan de gemeenten.
Voorstel: voor kennisgeving aan te nemen.

b.

Het team Medische milieukunde adviseert de gemeenten over het invullen van
het aspect van gezondheid in het omgevingsbeleid. Het team merkt dat het
nog onvoldoende in gesprek komt met de wethouders ruimtelijke ordening. Tot nu
toe spelen bestaande of toevallige contacten en het enthousiasme van
individuele ambtenaren en projectleiders vaak een rol.
De teamleden verzoeken u om mee te denken over mogelijke ingangen en
overlegvormen om in contact te komen met de wethouders die verantwoordelijk
zijn voor de omgevingsvisie en -plannen. Wij hebben als suggesties meegegeven
dat de GGD een bericht opneemt in de nieuwsbrief en dat de wethouders
publieke gezondheid hun collega voor omgevingsbeleid binnen het college
aanspreken.
In de bijlage vindt u enkele voorbeelden van de impact die gezonde maatregelen
of een gezond perspectief in de omgeving kunnen hebben voor andere
beleidsvelden.
Voorstel: mee te denken hoe de GGD in gesprek komt met wethouders
ruimtelijke ordening over gezondheid in omgevingsbeleid.

c.

Vaccineren in de kinderopvang is op dit moment een ‘hot item’ in de media en
de politiek. Een consistent geluid van de GGD’en kan helpen om het debat de
goede kant op te sturen. GGD GHOR Nederland heeft een standpunt
geformuleerd over vaccineren in de kinderopvang.
GGD GHOR NL verzoekt bij te dragen aan het naar buiten brengen van dit
standpunt, door dit te gebruiken bij (pers)vragen of andere communicatieuitingen. Als GGD-bestuur kunt u hieraan ook bijdragen.
Voorstel: voor kennisgeving aan te nemen.

d.

Begin juni is het publieksjaarverslag 2018 van GGD NOG verschenen. Zie de
bijlage. De GGD heeft het verslag verstuurd aan relaties en geplaatst de website
en social media (LinkedIn, Twitter en Facebook).
Voorstel: voor kennisgeving aan te nemen

e.

Op 11 april 2019 heeft u besloten om een ambtelijke commissie in te stellen, met
als opdracht om alternatieven voor de huidige indexeringssystematiek te
verkennen en hierover voorstellen te doen voor het begrotingsjaar 2021.
De ambtelijke commissie indexering GGD NOG heeft een eerste bijeenkomst
gehad. Deelnemers zijn de ambtenaren financiën van de gemeenten Apeldoorn,
Brummen, Ermelo, Putten, Bronckhorst, Winterswijk. Met de Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is afgesproken dat apart wordt besproken
hoe GGD en VNOG samen kunnen optrekken in dit traject.
Het adviesrapport onderzoek financiële problematiek VNOG “Inzicht geeft
uitzicht” gaat ook in op de wijze van indexering. In de eerste bijeenkomst van de
commissie heeft een vertegenwoordiger van de controllers van de Achterhoekse
gemeenten dit onderdeel toegelicht. Daarnaast heeft de commissie in de eerste
bijeenkomst de huidige indexeringssystematiek bij de GGD besproken. De
aanwezige gemeenten hebben aangegeven hoe zij tegen de indexeringssystematiek aankijken.
De GGD werkt nu een voorstel uit. Eind juni 2019 bespreekt de ambtelijke
commissie dit voorstel. De planning is om het advies van de commissie in de DBvergadering van 4 september 2019 te agenderen. Wij leggen uw vervolgens een
voorstel voor in de AB-vergadering van 21 november 2019.
Voorstel: voor kennisgeving aan te nemen.

f.

De heer M. Companjen, AB-lid voor Harderwijk, heeft gemeld dat de raad van
Harderwijk op 16 mei 2019 een motie aangenomen over de BMR-vaccinatiegraad) bijgevoegd). De raad verzoekt het college om met een plan van aanpak
om voor Harderwijk om de vaccinatiegraad naar 95% te tillen.
De heer Companjen wil graag weten of een dergelijke motie in meer gemeenten
is aangenomen, ook om gezamenlijk te kunnen optrekken.
Hieraan voegen wij toe dat de gemeente Ermelo met Icare, (jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar), GGD en RIVM werkt aan een pilot om de vaccinatiegraad te
verhogen. De GGD bekijkt de mogelijkheid dat Harderwijk hierbij aansluit.
Verder heeft staatssecretaris P. Blokhuis (VWS) op 24 juni 2019 de Tweede
Kamer een brief gestuurd over het RIVM- vaccinatiegraadrapport 2018 en de
voortgang 'Verder met vaccineren'. Hierin besteedt de staatsecretaris ook
aandacht aan de rol van gemeenten. Een samenvatting van het RIVM-rapport
voor de regio Noord- en Oost-Gelderland treft u als bijlage aan.
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Voorstel:
- te bespreken meer gemeenteraden een motie over de vaccinatiegraad
hebben aangenomen;
- kennis te nemen van de informatie van het RIVM en de kamerbrief over
vaccineren.

Bijlagen:
−
−
−
−
−
−
−

a. brief VNG werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen
b. Overzicht Effecten van een gezonde leefomgeving op andere beleidsvelden
c. GGD GHOR Standpunt vaccineren kinderopvang
d. Publieksjaarverslag 2018 van GGD NOG
f-1 motie raad Harderwijk
f-2 samenvatting RIVM-vaccinatierapport 2018 voor NOG
f-3 brief staatssecretaris VWS
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Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad

Datum

21 mei 2019
Ons kenmerk

TAZ
/U201900419/
Lbr: 19/039
Telefoon

070-3738393
College voor Arbeidszaken

Bijlage(n)

-

Onderwerp

Oprichting werkgeversvereniging voor gemeentelijke
gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten)
Samenvatting
Met deze ledenbrief informeren wij u over een aantal zaken betreffende de oprichting van de
werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten).
Op 18 april 2019 heeft het VNG bestuur besloten een werkgeversvereniging voor gemeentelijke
gemeenschappelijke regelingen op te richten. De aanleiding is de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (Wnra) waarbij ambtenaren op 1 januari 2020 verhuizen van het
ambtenarenrecht naar het ‘normale’ private arbeidsrecht. Door de oprichting van deze
werkgeversvereniging kunnen de huidige aangesloten organisaties na de normalisering (Wnra) hun
medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de Cao Gemeenten.
De VNG is voor de gemeenten de werkgeversvereniging. De nieuwe werkgeversvereniging is de
vereniging voor de gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen met als doel om dezelfde
arbeidsvoorwaarden vast te stellen als in de Cao Gemeenten. Door de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren werkt het systeem van aangesloten organisaties bij de VNG niet meer
goed onder het private recht dat met ingang van 2020 van toepassing is.
VNG kent ongeveer 170 aangesloten organisaties, veelal gemeentelijke gemeenschappelijke
regelingen. Het betreft onder andere volledig gefuseerde en/of samenwerkende ambtelijke
organisaties, maar ook samenwerkingsverbanden van gemeenten op het vlak van sociaal domein,
werk en inkomen, sociale dienst, HR, ICT en sociale werkvoorziening. Daarnaast ook
omgevingsdiensten en GGD’en.
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Aan de leden

Datum
21 mei 2019
Ons kenmerk
TAZ
/U201900419/
Lbr: 19/039
Telefoon
070-3738393

College voor Arbeidszaken

Bijlage(n)
-

Onderwerp

Oprichting werkgeversvereniging voor gemeentelijke
gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten)

Geacht college en gemeenteraad, bestuur aangesloten organisatie,
Inleiding
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Met het
oog daarop heeft het VNG bestuur op 18 april jl. besloten een werkgeversvereniging voor
gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen op te richten.
Van de VNG kunnen alléén gemeenten lid worden. Organisaties die de CAR UWO volgen, niet
zijnde gemeenten, kunnen géén lid worden van de VNG. In de ledenbrieven van 27 juli 2018, 3
september 2018 en 22 november 2018 is aangegeven dat deze niet-gemeenten zich bij de
genormaliseerde Cao Gemeenten kunnen aansluiten met een zogenaamde
aansluitingsovereenkomst bij de VNG.
Door de oprichting van de werkgeversvereniging voor organisaties in de gemeentelijke sector
(verder: niet-gemeenten) komt het systeem van aansluitingen aan het einde van dit jaar te
vervallen. Organisaties die hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden willen blijven bieden als
in de Cao Gemeenten, kunnen lid worden van de nieuwe werkgeversvereniging.
In deze brief informeren wij u over:
• de oprichting van de nieuwe werkgeversvereniging voor niet-gemeenten;
• de voordelen van de werkgeversvereniging;

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag
070 - 373 83 93 | info@vng.nl
17

U201900419

PROD

•
•
•

wat het betekent voor de huidige CAR UWO en Cao Gemeenten volgers;
praktische informatie over de werkgeversvereniging, en
de uitzondering voor Veiligheidsregio’s.

Oprichting werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen
Het VNG bestuur heeft besloten een werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke
regelingen op te richten. De VNG is voor zijn leden, de gemeenten, de werkgeversvereniging. De
nieuwe werkgeversvereniging is de vereniging voor de gemeentelijke gemeenschappelijke
regelingen met als doel om in een aparte cao dezelfde arbeidsvoorwaarden vast te stellen als in de
Cao Gemeenten.
VNG heeft hiertoe besloten omdat door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren het
systeem van aangesloten organisaties bij de VNG niet meer goed werkt onder het private recht dat
met ingang van 2020 van toepassing is (zie: Waarom een werkgeversvereniging).
Daarnaast is bij de VNG bekend dat veel werkgevers van niet-gemeenten het systeem van de
aansluitingsovereenkomst met de Cao Gemeenten suboptimaal vinden. Zij geven de voorkeur aan
binding via lidmaatschap of algemeen verbinden verklaring. De VNG heeft in de bijlage van de
ledenbrief van 3 september 2018 aangegeven dat de VNG andere mogelijkheden zou verkennen
waarmee ook niet-gemeenten directer aan de cao gebonden konden worden.
De afgelopen maanden heeft die verkenning plaatsgevonden met als uitkomst dat het verstandig is
om voor niet-gemeenten een aparte werkgeversvereniging op te richten met een aparte cao die
inhoudelijke identiek is aan de Cao Gemeenten.
De VNG kent ongeveer 170 aangesloten gemeentelijke organisaties, veelal gemeentelijke
gemeenschappelijke regelingen. Het betreft onder andere volledig gefuseerde en/of
samenwerkende ambtelijke organisaties, maar ook samenwerkingsverbanden van gemeenten op
het vlak van sociaal domein, werk en inkomen, sociale dienst, HR, ICT en sociale werkvoorziening.
Daarnaast ook omgevingsdiensten en GGD’en.
Waarom een werkgeversvereniging
Het VNG bestuur heeft besloten tot de oprichting van een werkgeversvereniging voor nietgemeenten en een aparte cao (identiek aan de Cao Gemeenten) omdat dit de nodige voordelen
oplevert:
1. Voorkomen intreden overgangsrecht Wnra
De niet-gemeente die lid wordt van de werkgeversvereniging heeft een directe binding met de cao
voor niet-gemeenten (directe binding door lidmaatschap). Als de Wnra in werking treedt en er is op
dat moment een cao voor niet-gemeenten dan vervangt die cao de bestaande
rechtspositieregelingen. Als de Wnra in werking treedt en er is op dat moment geen cao, dan blijft
voor elke niet-gemeente de rechtspositie in stand ‘als ware het een cao’.
VNG is van mening dat het systeem met lidmaatschap van een werkgeversvereniging een stevigere
juridische basis vormt voor het voorkomen van het intreden van overgangsrecht Wnra dan het
systeem met aansluitingsovereenkomsten.
2. Volgen van gemeentelijke arbeidsvoorwaarden via een aparte cao geeft meer binding
Het is bij de VNG bekend dat vrijwel alle niet-gemeenten voor hun medewerkers dezelfde
arbeidsvoorwaarden willen hebben als medewerkers van gemeenten. De nieuwe
werkgeversvereniging heeft dan ook als doel om in de cao van niet-gemeenten dezelfde
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arbeidsvoorwaarden vast te stellen als in de Cao Gemeenten. Een cao geeft meer binding dan een
aansluitingsovereenkomst. De niet-gemeente die lid is van de werkgeversvereniging is verplicht de
cao te volgen en toe te passen op alle werknemers. Dat geeft zekerheid.
3. Gebruik kunnen maken van afspraken in de cao waarin wordt afgeweken van ¾ dwingend recht
De cao voor niet-gemeenten maakt het mogelijk voor de leden om gebruik te maken van afspraken
in de cao waarin wordt afgeweken van de wet (zogenaamd ¾-dwingend recht). Op dit moment gaat
het om cao bepalingen rondom de loondoorbetaling bij kortdurend zorgverlof, de ontslagcommissie
en een eventuele afspraak in de cao over de transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag.
Eerder heeft de VNG in bijlage van de ledenbrief van 3 september 2018 aangegeven niet zeker te
weten of aangesloten organisaties (ongebonden werkgevers volgens de wet cao) cao bepalingen
mogen gebruiken waarin wordt afgeweken van de wet. In een kamerbrief van 21 december 2018
heeft Minister Koolmees benadrukt dat individuele, ongebonden werkgevers, wanneer zij een cao
vrijwillig volgen, geen gebruik kunnen maken van de in die cao overeengekomen afwijkingen van
¾-dwingend recht.
Een cao voor niet-gemeenten lost dit op en levert daarmee voordelen op ten opzichte van het
systeem van aansluitingen.
4. Duidelijkheid voor alle partijen
De nieuwe werkgeversvereniging zal met de vakbonden de cao voor niet-gemeenten afspreken. Op
die wijze is het voor alle bij de cao betrokken partijen – de nieuwe vereniging, vakbonden,
werkgevers en werknemers – duidelijk welke cao geldt. De cao voor niet-gemeenten werkt direct.
Niet-gemeenten hoeven deze niet langer te verwerken in een eigen rechtspositieregeling. Ook zijn
eenduidige arbeidsvoorwaarden voor gemeenten en niet-gemeenten vanuit het oogpunt van
onderlinge personeelsmobiliteit van belang.
Nu geconcludeerd kan worden dat het systeem van aansluitingsovereenkomsten géén zekerheid
biedt met betrekking tot het overgangsrecht Wnra en géén gebruik kan worden gemaakt van cao
bepalingen waarin wordt afgeweken van ¾ dwingend recht, heeft de VNG besloten het systeem
van aansluitingsovereenkomsten niet voort te zetten. In de plaats daarvan wordt dus de
werkgeversvereniging voor niet-gemeenten opgericht.
Wat betekent dit voor de huidige CAR UWO en Cao Gemeenten volgers?
Voor de huidige CAR UWO en Cao Gemeenten volgers betekent dit het volgende:
1. De aansluitingsovereenkomst voor de CAR UWO blijft in stand tot en met 31 december 2019
Het huidige systeem van aansluitingsovereenkomsten ten behoeve van de CAR UWO blijft bestaan
tot en met 31 december 2019. Met het oog op de normalisatie en daarmee de overgang naar de
Cao Gemeenten wordt deze opgezegd vóór 1 juli 2019. De dienstverlening van de VNG aan de
aangesloten organisaties blijft doorlopen tot het einde van het jaar.
2. De aansluitingsovereenkomst voor de Cao Gemeenten wordt pro forma door de VNG opgezegd
Organisaties (niet-gemeenten) die een nieuwe aansluitingsovereenkomst bij de VNG hebben voor
het volgen van de Cao Gemeenten die geldt per 1 januari 2020, krijgen een brief waarin de VNG de
overeenkomst pro forma opzegt. Namelijk onder de voorwaarde dat er tijdig een
werkgeversvereniging met een aparte cao is. Zij worden geadviseerd lid te worden van de nieuwe
werkgeversvereniging.
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3. Organisaties kunnen de Cao Gemeenten niet meer volgen met een aansluitingsovereenkomst
Organisaties die zich nog niet hadden aangemeld voor een nieuwe aansluitingsovereenkomst voor
de Cao Gemeenten per 2020, kunnen zich niet meer aanmelden. Ook zij worden geadviseerd lid te
worden van de nieuwe werkgeversvereniging.
Praktische informatie over de werkgeversvereniging
De komende maanden moet nog veel worden uitgewerkt rondom de werkgeversvereniging.
Onderstaand vast een aantal zaken die we u kunnen meegeven:
1. Aanmelden voor de werkgeversvereniging kan vanaf 1 oktober 2019
De planning is dat aanmelden voor het lidmaatschap van de werkgeversvereniging mogelijk is
vanaf 1 oktober 2019. De bedoeling is dat organisaties die nu de CAR UWO volgen en/of een
aansluitingsovereenkomst hebben en/of die hebben aangegeven de Cao Gemeenten te willen
volgen, lid kunnen worden. Veelal zijn dit organisaties die in opdracht van gemeenten taken of
delen van taken van één of meer gemeenten uitvoeren in de vorm van een gemeenschappelijke
regeling. Maar ook stichtingen, BV’s, etc. kunnen lid worden zolang het gaat om aan gemeenten
gelieerde organisaties in het publiek domein. Bij samenwerkingsverbanden moet ten minste de helft
van de deelnemende organisaties bestaan uit gemeenten. In de statuten van de vereniging en de
werkingssfeer van de cao wordt dit nader uitgewerkt. Bij twijfel beslist het bestuur van de
vereniging.
2. Dienstverlening
De hoofdtaak van de werkgeversvereniging is het afsluiten van een cao voor de leden die dezelfde
arbeidsvoorwaarden heeft als de Cao Gemeenten. Vanzelfsprekend worden leden geïnformeerd,
geraadpleegd, krijgen ledenbrieven en kunnen contact opnemen voor het stellen van vragen zoals
dat nu ook het geval is bij organisaties met een aansluitingsovereenkomst.
De ondersteuning van de werkgeversvereniging vindt plaats door de VNG-bureau. Daarmee wordt
de dienstverlening geborgd, gezorgd voor schaalvoordelen en blijft zicht op ontwikkelingen.
De omvang van de dienstverlening wordt de komende maanden uitgewerkt en wordt bekend in de
loop van de maand september.
3. Contributie
De contributie van de werkgeversvereniging moet nog worden vastgesteld, maar zal meer zijn dan
de huidige aansluitingskosten (nu jaarlijks € 500). De hoogte hangt namelijk samen met de omvang
van de dienstverlening. Aangesloten organisaties liften nu mee op de voorzieningen van de VNG
zonder dat die zijn doorberekend waardoor de aansluitingskosten onvoldoende bijdragen aan de
kosten van dienstverlening.
Daarbij dient een aparte werkgeversvereniging op onderdelen eigen voorzieningen te hebben. De
structurele kosten voor een eigen ledenadministratie, jaarverslag, accountantsverklaring,
ledenraadpleging, communicatie, doorberekende dienstverlening van VNG, etc. zullen dus hoger
zijn dan voorheen. De hoogte van de contributie wordt bekend in de loop van de maand september.
4. Wat kunnen niet-gemeenten nu al doen?
Als uw organisatie (niet-gemeente) de wens heeft om lid te worden van de werkgeversvereniging,
dan kunt u alvast het volgende doen:
• In de gemeenschappelijke regeling wordt veelal aangegeven welke arbeidsvoorwaarden
gelden voor het personeel. Indien u uw gemeenschappelijke regeling aanpast met het oog
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•

op de normalisering, kunt u vast opnemen dat uw organisatie (de gemeenschappelijke
regeling) de cao voor niet-gemeenten hanteert na de normalisering;
U kunt het besluitvormingsproces om lid te worden van de werkgeversvereniging in uw nietgemeente alvast voorbereiden (bijvoorbeeld het voorbereiden of nemen van een principe
besluit). Zo kunt u na gaan wie in de organisatie bevoegd is om het lidmaatschap van de
werkgeversvereniging aan te gaan en welke procedures daarvoor gelden.

Veiligheidsregio’s uitgezonderd
Er is een uitzondering voor de Veiligheidsregio’s. De inwerkingtreding van de normalisatie (Wnra)
voor personeel van veiligheidsregio’s is formeel tot een nader te bepalen moment uitgesteld. Naar
verwachting is dit tot 1 januari 2021. Dit heeft tot gevolg dat:
• Voor het jaar 2020 de CAR UWO in stand wordt gehouden voor de Veiligheidsregio’s;
• De aansluitingsovereenkomst met de VNG voor het volgen van de CAR UWO voor de
Veiligheidsregio’s blijft bestaan;
De wijze waarop de arbeidsvoorwaarden van de Veiligheidsregio’s vorm krijgen na de
voorgenomen normalisering in 2021 in relatie tot de nieuwe werkgeversvereniging en de cao voor
niet-gemeenten moet nog worden uitgewerkt.
Tot slot
Wij realiseren ons dat voor gemeenten en aangesloten organisaties deze aankondiging van de
oprichting van de werkgeversvereniging en het einde van het systeem van aansluitingen
onverwacht komt. Wij hebben echter de overtuiging dat we met de nieuwe werkgeversvereniging
voor niet-gemeenten de huidige aangesloten organisaties beter van dienst kunnen zijn.
Zodra er meer informatie is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Vragen en/of opmerkingen
kunt u doorgeven aan het Klantcontactcentrum van de VNG.
• Telefoon: 070-373 8393 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)
• E-mail: info@vng.nl

Hoogachtend,
College voor Arbeidszaken van de VNG,

Janine Jongepier
Secretaris van het College voor Arbeidszaken
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Effecten van een gezonde leefomgeving op andere
beleidsvelden
De Omgevingswet is in aantocht. In beleid voor de fysieke leefomgeving heeft gezondheid een
belangrijke plaats gekregen. Er ontstaat daarmee verbinding van het fysieke domein (ruimtelijke
ordening) met andere domeinen. In dit overzicht worden enkele voorbeelden genoemd van de impact
die gezonde maatregelen of een gezond perspectief in de omgeving kunnen hebben voor andere
beleidsvelden.
Enkele opmerkingen over integraal gemeentelijk beleid
• Grote problemen kunnen het beste integraal worden opgepakt. Bijvoorbeeld: vergrijzing,
krimp, klimaatverandering
• Zet gezondheid ook in om economie te versterken: nodig bedrijven uit die kunnen bijdragen
aan duurzaamheid, circulaire economie maar ook gezondheid. Zorg voor een aantrekkelijk
leefgebied voor arbeidskrachten om zich te vestigen.
• In financieel opzicht zou social return meer aandacht verdienen: financiële onderbouwing die
verder gaat dan conventionele plan-economische modellen.
• Cleantech Regio: gezonde uitgangspunten kunnen een mooie aanvulling vormen op de al
geformuleerde ambities

Tabel: voorbeelden van verbindingen
Maatregel/beleidsfocus
Groene stedelijke/dorpse
omgeving

Gezonde effecten
•
•
•
•
•

Bevorderen buiten zijn
en bewegen
Minder depressie
Stressreductie
Minder klachten
chronische ziekten
Sociale cohesie:
ontmoeten

Neveneffecten/voordelen
•
•
•
•
•

Groene bedrijventerreinen

•
•

Gezonde mobiliteit (loop- en
fietsroutes, bereikbaarheid,
minder uitstoot)

•
•
•
•
•

Aantrekkelijke openbare ruimte
(inrichting, beheer, functies
enz.)

•
•

Bevorderen buiten zijn
en bewegen in pauzes
Stressreductie
werknemers
Extra beweging
Bevordert bewegen
Vergroting
zelfredzaamheid
kwetsbare groepen
Minder blootstelling aan
verkeer gerelateerde
schadelijke stoffen
Minder
geluidsblootstelling
Bevorderen buiten zijn
en bewegen
Sociale cohesie:
ontmoeten

•
•

Hogere productiviteit
Aantrekkelijk
werkklimaat

•
•

Minder ziekteverzuim
Verhoging
arbeidsproductiviteit en
–satisfactie
Minder CO2 uitstoot
Vermindering
verkeersproblemen (bv
files)
Aantrekking recreanten
Meer betrokkenheid
buurtbewoners
Daardoor extra kansen
(bv gezamenlijk beheer,
meer veiligheid)
Stimuleren recreatieve
kansen
Meer wooncomfort
Minder klachten van
bewoners
Bijdrage aan klimaat
adaptatieplannen
Halen energie doelen

•
•
•
•
•
•

Verduurzaming woningen met
aandacht voor gezondheid (bv
goede ventilatie, geluidluwe
gevel, stille warmtepomp)

•
•
•
•

Geen schimmelvorming
Klimaatvriendelijke
woningen
Geen blootstelling
houtrook
Minder geluidoverlast

Minder beroep op
WMO
Draagt bij aan
participatie
Aantrekkelijke
vestigingsplek nieuwe
bewoners
Aantrekkelijker voor
bezoekers zoals
toeristen
Toename waarde
huizen

•
•
•
•
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Vaccineren in de kinderopvang

Datum: 16 mei 2019
GGD’en staan voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Nederland. Daar hoort
vaccineren bij. In de kinderopvang wordt de meest kwetsbare groep kinderen opgevangen: de
kinderen van 0 tot 14 maanden die nog niet zijn gevaccineerd. Wij begrijpen daarom dat
kinderopvangvoorzieningen ervoor kiezen om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Zo dragen
zij bij aan het beschermen van de aanwezige kinderen en een zo veilig en gezond mogelijke
opvangsituatie.
Als GGD’en maken wij ons zorgen om en zetten wij ons in voor de gezondheid van alle kinderen in
Nederland. Ook van de kinderen die – hoe onverstandig ook – niet gevaccineerd zijn. Met hun
ouders willen wij daarom te allen tijde in gesprek zijn. Het recht om te vaccineren is een
individuele keuze en ouders dragen daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de consequenties
van die keuze. Een vaccinatie haal je bovendien niet alleen voor jezelf, maar ook voor de
bescherming van de ander.
Achtergrond
100% bescherming
100% Bescherming tegen infectieziekten bestaat niet. Hoewel GGD’en zich inzetten voor een zo
hoog mogelijke vaccinatiegraad en het goede gesprek met ouders, vinden wij het belangrijk dat het
besef leeft dat kinderen buiten de opvang ook nog steeds kans op besmetting lopen. Wij willen dan
ook geen schijnveiligheid creëren door het gesprek alleen te voeren over de kinderopvang.

Commissie vaccineren in de kinderopvang
In de commissie vaccineren in de kinderopvang hebben wij aangegeven welke volgorde wij zien in
het vergroten van de veiligheid voor kinderen.
Wij focussen daarbij in eerste instantie op het bieden van de juiste informatie aan ouders, zodat zij
een gefundeerde keuze kunnen maken. Houders van kindercentra en gastouders:
-

Moeten het recht krijgen om informatie aan ouders te vragen ten aanzien van het volgen
van het RVP voor hun kind. Ouders moeten op hun beurt worden verplicht hierover
correcte informatie te verschaffen;

-

Moeten de plicht hebben deze informatie te registreren;

-

Moeten het recht hebben deze informatie te delen met andere ouders.

Biedt de juiste informatie onvoldoende soelaas of is dit niet realiseerbaar, dán zou het wat ons
betreft moeten gaan over het inregelen van het weigerrecht voor houders. En als último remedium
kan worden onderzocht of het mogelijk en wenselijk is vaccineren als een toelatingseis voor de
kinderopvang te hanteren.

1
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GGD Noord- en Oost-Gelderland is een mooie en ambitieuze organisatie. Wij voeren een stabiele en aansprekende koers op de
realisatie van publieke gezondheid, preventie en de verbinding met veiligheid voor de 822.000 inwoners van onze 22 gemeenten.
De goede relatie met onze gemeenten, de gemeentebestuurders en onze vele samenwerkingspartners is hiervoor een belangrijke
voorwaarde. Samen maken we het succes!
Het in 2018 aangetreden nieuwe GGD-bestuur heeft de Bestuursagenda 2019 – 2021 opgesteld. Eind 2018 is de Bestuursagenda
voorgelegd aan de gemeenteraden. Dit is belangrijk voor de legitimatie van het werk van de GGD.
Terugkijkend op 2018 zien wij dat de GGD de beleidsvoornemens naar behoren heeft uitgevoerd en de jaarrekening heeft
afgesloten met een kleine plus. Alles is op orde. Hoewel….. alles? Ik plaats toch graag een paar kanttekeningen.
De interne organisatie vraagt om extra aandacht. Sinds 2018 zijn wij op weg naar zelforganisatie. Wij kozen deze weg
met het oog op de toekomst. Die omslag vraagt nogal wat kracht en doorzettingsvermogen van de medewerkers en het
managementteam.
En het besef dat ‘voorkomen beter is dan genezen’ neemt sterk toe. De groeiende zorgkosten in Nederland vragen om
herbezinning. Preventie is geen wondermiddel, maar één van de werkzame geneesmiddelen. Het werk van de GGD krijgt daarom
toenemende waardering. Daar zit tegelijk het ongemak. De verwachtingen over de mogelijke resultaten die de GGD kan behalen
groeien, maar onze middelen niet. De royale ambities van de landelijke overheid (Nationaal Preventieakkoord, verhogen van de
vaccinatiegraad) moet worden betaald door de lokale overheid. En die zit al krap met de uitdijende kosten op hun zorgtaken.
Hier moeten we een goed gesprek over voeren in 2019!
Ik bedank alle medewerkers van GGD Noord- en Oost-Gelderland, ons GGD-bestuur en onze samenwerkingspartners voor hun
inzet en toewijding op Publieke Gezondheid; de gezondheid van iedereen!
Dick ten Brinke, Directeur Publieke Gezondheid

JEUGDGEZONDHEID

ORGANISATIE

Aantal medewerkers
Publieke Gezondheid 2

Ondersteuning

- Management
- Bestuur en Organisatie
- Jeugdgezondheid - contactmomenten
- Secretariële ondersteuning
- Facilitaire zaken, financiën,
informatiemanagement en advies, personeel

Publieke Gezondheid 1

- Advisering Publieke gezondheid
- Evaluatiebureau
- Gezonde school en documentatiecentrum
- Jeugdgezondheid teams (1,2,4,5 en 6)
- Jeugdgezondheid - massavaccinaties

- Veiligheid en Ontwikkeling
- Gezondheidsbevordering nieuwkomers
- Maatschappelijke zorg
- Infectieziektebestrijding
- Tatoeëren en piercen
- Reizigersadvisering
- Tuberculosebestrijding
- Seksuele gezondheid
- Doetinchem Cohort Studie
- Medische milieukunde
- Forensische geneeskunde
- Toezicht kinderopvang
- Toezicht Wmo

Massavaccinaties

Gezondheidsonderzoeken

23.374

Vervolgonderzoek
Onderzoek op indicatie

2.274

5.130

HPV
4152

BMR
7.375

DTP
6.915

Logopedie

5.689
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SOCIAL MEDIA

Een greep uit onze
topberichten

11 oktober 2018

De GGD heeft vandaag een
eigen regenboogzebra!
Vanochtend met behulp van
de kinderen van @Pluryn
gemaakt #ComingOutDay

16 juli 2018

29 mei 2018

Een geweldig grote fruitsalade
om uit te delen aan de lopers van
de Zutphense Avondvierdaagse
https://www.youtube.com/watch?v=cHlf4ROLg-s&t=3s

Januari 2018

GGD op bezoek bij de
Zwarte Cross: https://
www.youtube.com/
watch?v=Vm2NGmgrj5k&t=1s

Griepgolf in
Nederland.
Wat kun je
doen?

5 oktober 2018

Een enorme organisatie: de
vaccinaties tegen Meningokokken. Jeroen volgt Caia
die een prik komt halen:
https://www.youtube.com/
watch?v=SujwW2lUscQ

6 februari 2018

Zet je alcoholgebruik op pauze.
Doe mee met @ikpasnl: 30 of
40 dagen zonder alcohol. Wij
hebben ons aangemeld, jij ook?
https://ikpas.nl

10 oktober 2018

Vanmorgen gaf @ashisbrahma, arts infectieziektebestrijding, een interview bij @DeventerRTV over
de meningokokkenziekte. Via deze link kun je het
interview beluisteren: https://www.deventerrtv.
nl/goedemorgen-stedendriehoek-ggd-vaccinatie-meningokokken/ … @rivm @GGDGHORNL
#gezondhouvast

2 augustus 2018
Wat een warme
zomer was het!
#hitteplan
#hittetips

GEZONDE SCHOOL

Uitleningen
Seksualiteit & Relaties

Leefstijl & Voeding

88
56
53

209
129

Meest gereserveerde
toolkit:

JGZ gastles Je lijf en zo
over relaties en seksualiteit
voor groep 7 - 8

Tandenpoetsen / Hygiene

Mediawijsheid

Welbevinden

Meest gereserveerde
leskist:
Mediawijsheid en
digitaal pesten
25

Elke gemeente krijgt de taak een aantal statushouders te vestigen,
afhankelijk van het aantal inwoners in die gemeente. Dus Apeldoorn
veel meer dan Elburg.

totaal

53

Gezond in
Nederland
25

111
Seksuele Gezondheid
in ISK (Internationale
Schakel Klas)
80

Totaal aantal voorlichtingen
aan statushouders

Man/Vrouw en
gezondheid (4)
Opvoeding in twee
culturen (2)

Workshop Vluchtelingenkind in de klas. BAO/VO
en kinderopvang

Achterhoek
3

19

Oost Gelre

31

30

Zutphen

Winterswijk

Voorst

Putten

14

NoordVeluwe
2

7
Midden-IJssel/
Oost-Veluwe
2

Totaal aantal subregionale
bijeenkomsten
Cultuursensitief werken.

10
Totaal aantal voorlichtingen
aan professionals

EVALUATIEBUREAU
PUBLIEKE GEZONDHEID

24

Oude IJsselstreek

Nunspeet

Montferland

Lochem

11

Heerde

15

10

21

Oldebroek

24

Hattem

Harderwijk

Ermelo

Epe

Elburg

Bronckhorst

9

Doetinchem

15

Brummen

14

Berkelland

Apeldoorn

21

32

30

28

26

622

44

39

Aalten

GEZONDHEIDSBEVORDERING NIEUWKOMERS

De aantallen statushouders die zijn gaan wonen in onze gemeenten

112

Bijeenkomst
Steun bieden
aan statushouders
1

2

Workshop
buurtsportcoaches/
sportverenigingen
1

Voor vrijwilligers

Onderzoek groot
(2)

Onderzoeksvragen
(voornamelijk
gemeenten):

23

Vragen omgezet
naar opdrachten:

52%

Advies en
begeleiding
(4)

Onderzoek klein
(6)

Ook sterker worden
door meer kennis?
Kijk op
www.evaluatiebureau.nl
voor meer informatie over
onze dienstverlening.

26

235

85

totaal aanvragen

totaal aanvragen

Aantal afgegeven
indicaties

Aantal afgegeven
indicaties

196

67

(incl. zorg/advies
dak- en thuislozen)

Aantal toe
woningen gewezen
bij uitstro
om
bescherm
d wonen
of maatsc
happelijk
e opvang

Top 5

meldingsplichtige
ziekten

Totaal aantal
telefonische vragen

Totaal aantal
aangifteplichtige
ziekten

1245

1. Kinkhoest
2. Hepatitis B
3. Legionellose
4. E.coli (STEC)
5. Shigellose

458

rleend
e
v
n
e
g
n
i
Vergunn renwetbesluit
Wa
(ar tikel 3
iercen)
p
n
e
n
e
r
tatoeë

Massavaccinatie Meningokokken
Totaal opgeroepen 5646

Verschenen: 4906
Niet verschenen: 740

Permanente make-up
Tatoeëren
Piercen

2

11

161
52
48
27
23

44

Combinatie tatoeëren en piercen

TUBERCULOSEBESTRIJDING

MAATSCHAPPELIJKE ZORG
INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING
& TATOEAGES

Indicatie maatschappelijke opvang



MASSAVACCINATIES

Beschermd wonen

2

TBC
(Tuberculose)
patiënten

LTBI (latente
tuberculose
infectie)*

29

57
* wel besmet,
maar niet ziek
27

Aantal bedrijfsconsulten

Bescherming mensen op de werkvloer
Bescherming mensen die veel op reis zijn

8012

893

Aantal herhalingsconsulten

4008
Aantal telefonische
adviesconsulten

340

Totaal aantal
consulten op
4 locaties

Zwangeren mbt
kinkhoest- of
meningokokkenvaccinatie

13.670



REIZIGERSADVISERING
EN -VACCINATIES
SEKSUELE GEZONDHEID FORENSISCHE GENEESKUNDE

Aantal nieuwe reisconsulten

417

org 2.031

Medische z
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ge 26

4

Lijksch

ouw

508

Zedendelict 15

Letselbeschr ijving 61

Totaal SOA
consulten

3828

Sense consulten

254

Gevonden SOA’s

768
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MEDISCHE MILIEUKUNDE

In 2018 heeft het team Milieu en Gezondheid gemeenten gestimuleerd om aandacht te geven aan gezondheid in hun
beleid op basis van de Omgevingswet. Die wet treedt naar verwachting in 2021 in werking. De GGD heeft hiervoor een
multidisciplinair team gevormd. Concrete producten van de werkgroep in 2018 zijn een E-magazine over gezondheid in de
leefomgeving en een panelonderzoek over ‘groen’ en ‘buiten’ in de regio.

Gehoorsch

Binnenmilieu

ade
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n
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Er zijn 180 meldingen geregistreerd over allerlei onderwerpen. Ruim de helft
van de meldingen is afkomstig van burgers, ongeveer 16% rechtstreeks van
één van de gemeenten. Er waren relatief veel vragen over het binnenmilieu,
intensieve veehouderijen, lucht (incl. geur), geluid en stoffen, waaronder
asbest.
Nu woningen steeds beter geïsoleerd worden, lijkt het aantal meldingen over
het binnenmilieu in nieuwe woningen toe te nemen. Veel van die klachten
hebben te maken met de ventilatie van de woningen. Het gaat dan zowel om
technische aspecten als om het gebruik.
water (2%)
ongedierte (5%)

overig (5%)

windmolens (0%)
ioniserende straling (0%)
GES (0%)

lucht (14%)

incidenten (1%)
EMV (4%)

geluid (9%)

stoffen overig (8%)
LFG (4%)
stoffen asbest (5%)

geur (4%)

EP (2%)
kankercluster (1%)
beleid/Omg.wet (11%)

vocht/schimmel (3%)
binnenmilieu (16%)

IV/LOG (11%)

DOETINCHEM
COHORT STUDIE

TOEZICHT
KINDEROPVANG
EN WMO

bodem (1%)

Totaal inspecties: 1674
WMO-onderzoek (22)
WMO-audits (36)
Gastouders (598)

Kindercentra (1018)

De Doetinchem Cohort Studie (DCS) is
een langdurig gezondheidsonderzoek bij
volwassenen. Het wordt uitgevoerd door
het RIVM in samenwerking met GGD NOG, in
opdracht van het ministerie van VWS. Bij vier
generaties mannen en vrouwen meten we om
de vijf jaar de leefgewoontes en gezondheid.
De resultaten worden gebruikt voor beleids- en
volksgezondheidsvraagstukken.
In 2018 is gestart met de tweede meetronde (P2).
Mensen die tussen 1987 en 1991 meededen aan
een onderzoek over de risicofactoren van hart- en
vaatziekten, en niet random gekozen zijn voor
deelname aan de reguliere (DCS), is gevraagd
opnieuw mee te doen aan vervolgmetingen.

Regulier onderzoek Cohort Studie
ronde 7

P2 (2de meetronde Peilstations project
Hart- en vaatziekten 1987-1991)

Totaal aantal deelnemers die
iedere 5 jaar meedoen:

Totaal aantal onderzochte
deelnemers na 30 jaar:

653

461

Respons totaal aantal
onderzochte deelnemers:

496 = 76%

Totaal aantal onderzochte
deelnemers P2 na 30 jaar:

Totaal aantal
deelnemers

1114

235 = 52%
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UITKOMSTEN PANELONDERZOEK TEKEN

DE RESULTATEN VAN DE KINDERMONITOR
ZIJN BEKEND!

Afgelopen najaar voerde de GGD een onderzoek uit naar de
gezondheid van kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Bijna 12.000
ouders beantwoordden vragen over onderwerpen als voeding,
bewegen, social mediagebruik, de psychosociale gezondheid,
genotmiddelen en de opvoeding. Met de resultaten kunnen
de GGD, gemeenten en andere organisaties hun beleid en
dienstverlening (mede) vormgeven. Bekijk de resultaten van uw
gemeente op www.kvnog.nl.

GESLAAGD SYMPOSIUM NOG GEZONDER

Een terugblik en méér informatie over de plenaire lezingen
en de workshops vindt u op onze website ggdnog.nl/
symposiumnoggezonder. Daar vindt u ook de terugblik van
Floortje, Karlijn en Lieset, 3 studenten van Wageningen
Universiteit.

Uit onderzoek van onze GGD blijkt dat meer dan de helft van de
leden van ons gezondheidspanel (inwoners uit de regio Noorden Oost-Gelderland) niks doet om tekenbeten te voorkomen.
38% geeft aan dat ze niet controleren op tekenbeten na een
bezoek aan de natuur. Wel weten we meestal goed hoe we een
teek moeten verwijderen. Maar wist jij dat je daarna de huid
nog moet ontsmetten?

MINDER OVERGEWICHT BIJ KINDEREN IN APELDOORN,
BRUMMEN, HATTEM, LOCHEM EN VOORST
Deze 5 JOGG-gemeenten boekten goede resultaten in de periode
2015-2017, zo blijkt uit onderzoek door het Evaluatiebureau
Publieke Gezondheid.
Het overgewicht is bij de 5 tot 14 jarigen afgenomen van 13%
naar 11%. Kinderen van 0 tot 12 jaar drinken minder zoete
drankjes en eten vaker fruit en groente. Helaas zijn de kinderen
niet meer gaan bewegen en brengen ze ook niet minder tijd door
achter een beeldscherm.

E-magazine Omgevingswet
Ook dit jaar was de GGD weer op de Zwarte Cross om daar de
bezoekers voor te lichten over veilig vrijen. We deelden condooms
uit en vertelden over het anonieme en gratis spreekuur seksuele
gezondheid van de GGD.
Onze actie werd goed ontvangen! We hebben in totaal 500
jongeren gesproken.

NIEUW ALGEMEEN BESTUUR GGD

Met de nieuwe colleges van B&W heeft ook het Algemeen Bestuur
(AB) van de GGD een nieuwe samenstelling gekregen. Van de 22
wethouders in het AB zijn er 10 nieuw. Om hen kennis te laten
maken met de GGD was er een introductiebijeenkomst op 5 juli.
GGD medewerkers gaven een beeld van wat de 280 GGD’ers iedere
dag doen in en voor de gemeenten.

NOG FITTER EN VITALER

Donderdag 4 oktober hebben ruim 23 organisaties de handen
ineengeslagen met als doel om NOG fittere en vitalere
werknemers te bevorderen. Op het symposium ‘NOG Gezonder’
tekenden gemeenten, bouwbedrijven, onderwijs, zorg, politie en
consultancy een zogenaamde ‘plechtige belofte’. Daarin beloven
zij in te zetten op gezonde medewerkers. Inmiddels zijn er al
30 partners, waarmee we meer dan 10.000 medewerkers kunnen
bereiken.

Met de komst van de Omgevingswet wordt kennis over een
gezonde leefomgeving steeds belangrijker. Maar wat maakt een
leefomgeving gezond? En hoe kunt u als gemeente een gezonde
leefomgeving creëren en/of behouden? De antwoorden op deze
vragen vindt u in het E-magazine. Daarnaast ondersteunt de
GGD gemeenten graag bij de plan- en besluitvorming in het
kader van de Omgevingswet.

OOST-NEDERLAND ZET ZICH IN VOOR
‘MANNEN DIE SEKS HEBBEN MET MANNEN’

In 2017 bezochten 20.383 mensen de centra seksuele
gezondheid in Oost-Nederland. Dit is een toename van 4.5%
ten opzichte van 2016. Er kwamen opnieuw relatief veel
mannen die seks hebben met mannen (MSM) voor een soatest. Met name voor deze risicogroep werken de 5 GGD’en aan
toegankelijke PrEP-zorg (hiv-remmers) in hun regio.

MENINGOKOKKEN ACWY-VACCINATIE DOOR GGD

Vanaf half september krijgen alle jongeren geboren tussen 1
mei 2004 en 31 december 2004 een uitnodiging voor een prik
tegen meningokokken ACWY. ’Deel dit niet met je vrienden, haal
die prik tegen meningokokkenziekte!’
Met deze slogan nodigen het RIVM en de jeugdgezondheids
organisaties jongeren uit deze vaccinatie te halen. In Noord- en
Oost-Gelderland gaat het om 5.600 jongeren.


SENSE TEAM IN ACTIE OP DE ZWARTE CROSS

WAT GEBEURDE ER NOG MEER?

Kijk op onze website voor een overzicht van onze nieuwsbrieven. En de link naar dat overzicht is: https://bit.ly/2Ei5Wj2
Dit jaarverslag is een uitgave van GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3, 7200 AA Zutphen, 088 - 443 30 00 ggdnog.nl
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Vormgeving: studiojuno.nl

I
Motie:
Verhogen vaccinatiegraad bof-mazelen-rodehond (BMR)
De gemeenteraad van Harderwijk, bijeen in de raadsvergadering op 16 mei 2019.

Constaterende dat:





Uit cijfers van het RIVM is gebleken dat Harderwijk in 2018 een vaccinatiecijfer van 92,9% heeft
behaald met betrekking tot de bof-mazelen-rodehond vaccinatie (hier verder genoemd BMR);
De Wereldgezondheidsorganisatie een minimale norm hanteert van 95% voor de BMRvaccinatiegraad;
Er volgens cijfers van het RIVM een flinke stijging is in het aantal meldingen van gevallen van mazelen;
De door de WHO vastgestelde minimale norm van 95% noodzakelijk is om groepsimmuniteit voor
mazelen te garanderen.

Overwegende dat:




Het onwenselijk is dat Harderwijk hiermee achterblijft op de door de WHO gestelde vaccinatiegraad;
Hiermee een verhoogde kans is op een mazelenuitbraak in Harderwijk;
Er landelijk een ongewenst dalende trend is te zien in de vaccinatiegraad.

Verzoekt het college:






Verschillende partijen als GGD, Icare, Zorgdat, CJG, religieuze organisaties, kinderopvang en
onderwijsinstellingen te betrekken bij het ontwikkelen van een plan van aanpak om de door de WHO
vastgestelde BMR-vaccinatiegraad van 95% te realiseren;
In dit plan in te zetten op voorlichting, maar óók en vooral, met het oog op de vaak weloverwogen
keuze om een kind niet in te laten enten, op motiveren en stimuleren van bereidheid tot vaccineren;
Dit plan uiterlijk 19 juli 2019 aan de raad te presenteren;
Hiervoor te putten uit het bedrag van €10.699,-, voortgekomen uit het eerdere besluit vanuit
behandeling en toepassing van het Rijksvaccinatieprogramma, dat toegevoegd is aan budget 71083
4424 voor activiteiten t.b.v. het verbeteren van de vaccinatiegraad.

En gaat verder met verbindingen leggen in de gemeente Harderwijk.

Harderwijk Anders

PvdA

Gemeentebelang

VVD

Kimberley Siccama – van Eijkel

Wilco Bos

Bert Holleman

Iris Haklander

Conclusies Vaccinatiegraad en jaarverslag RVP Nederland 2018
Wat vertelt dit rapport?
Vaccinatiegraad 1
• Er is een einde gekomen aan de daling in de landelijke vaccinatiegraad.
• Voor de meeste vaccinaties is de landelijke vaccinatiegraad nagenoeg gelijk gebleven aan het
jaar ervoor; voorlopige cijfers voor jongere kinderen laten zelfs een lichte stijging zien.
• De landelijke vaccinatiegraad van HPV (baarmoederhalskanker) is met 45,5% gelijk gebleven
aan het jaar ervoor, en lijkt nu op basis van voorlopige cijfers voor jongere meisjes ook toe te
nemen.
• Met de lichte stijging in de voorlopige cijfers is de vaccinatiegraad nog niet terug op het oude
niveau.
• De voorlopige landelijke vaccinatiegraad van de nieuwe meningokokken ACWY-vaccinatie
onder jongeren is hoog (87%).
• Het ministerie van VWS wil 16- of 17-jarigen de kans geven om gemiste RVP-vaccinaties
alsnog te halen. Hiervoor komt ongeveer een tiende van de jongens in aanmerking. Dit geldt
voor ongeveer de helft van de meisjes, vooral vanwege de gemiste HPV-vaccinaties.
Gebeurtenissen 20182
• In 2018 is het aantal patiënten met meningokokkenziekte W verder toegenomen. In mei
2018 werd daarom de meningokokken C-vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden vervangen
door meningokokken ACWY-vaccinatie. Deze vaccinatie wordt in 2019 ook aangeboden
aan jongeren geboren tussen 2001 en 2005; een deel van de jongeren geboren in 2004 werd
hier in 2018 al voor uitgenodigd.
• In 2018 is besloten om de vaccinatie tegen kinkhoest voor zwangere vrouwen op te nemen in
het RVP. Deze vaccinatie wordt waarschijnlijk eind 2019 ingevoerd. Hiermee kunnen
zwangere vrouwen hun baby tegen kinkhoest beschermen. Voor kinderen van gevaccineerde
moeders wordt het vaccinatieschema aangepast (later beginnen en één inenting minder).
Cijfers regio
In het rapport staan ook de overall cijfers voor regio Noord- en Oost- Gelderland (regio NOG).

DKTP zuigelingen 2015/2016
Hib zuigelingen 2015/2016
Hep B zuigelingen 2015/2016
Pneumokokken zuigelingen 2015/2016
BMR zuigelingen 2015/2016
Men C/ACWY zuigelingen 2015/2016
Volledig programma gevolgd zuigelingen
2015/2016
DKTP kleuters 2012/2013
DTP schoolkinderen 2007/2008
BMR basis immuun3 schoolkinderen
2007/2008
HPV adolescente meisjes 2003/2004
1

Rapport 2017 (%)
92,0
92,2
91,8
92,0
92,1
92,2
89,6

Rapport 2018 (%)
91,9
92,7
91,8
91,8
92,2
92,0
89,9

92,3
91,9
97,2

92,3
90,4
96,9

43,7

45,6

tekst van het RIVM
Tekst van het RIVM
3
BMR basis immuun: hebben minimaal één BMR-vaccinatie gehad.
2

Regio breed zien we, net als bij de landelijke cijfers, dat de vaccinatiegraad niet verder daalt.
Aandachtspunten blijven wel de HPV-vaccinatie en de vaccinatie van basisschoolkinderen (DTP en
BMR).
De cijfers per gemeente kunnen een ander beeld laten zien. Klik hier voor de cijfers van uw eigen
regio.
Landelijke ontwikkelingen
• In 2018 is begonnen met vaccinatiecampagne meningokokken ACWY in verband met een
stijging van het aantal meningokokken W patiënten. Deze campagne ronden we deze week
af. In het najaar worden degenen die de vaccinatie gemist hebben nog een keer uitgenodigd.
De opkomst in onze regio is nog niet officieel bekend maar wijkt niet veel af van de landelijke
cijfers.
• Vanaf 2020 wordt de men ACWY vaccinatie voor jongeren opgenomen in het RVP
• De Gezondheidsraad heeft deze maand advies uitgebracht aan de staatssecretaris over de
HPV-vaccinatie. De Raad stelt voor de ze aan zowel jongens als meisjes te geven rond de
leeftijd van 9 jaar. De beslissing hierover wordt in het najaar verwacht.
• Algemene, landelijke maatregelen ter verhoging van de vaccinatiegraad worden ook in het
najaar van 2019 verwacht
Ontwikkelingen regio NOG
De cijfers van de regio NOG geven geen aanleiding voor acute maatregelen of zorgen over de
vaccinatiegraad. De cijfers en trends kunnen per gemeente wel verschillen. We streven er naar om in
de zomermaanden een korte analyse per gemeente te maken. Indien er aanleiding toe is zullen we
met de betreffende gemeente contact opnemen.
De eerste voorlopige opkomst cijfers van de vaccinaties van het voorjaar 2019 van men ACWY en
DTP/BMR laten zien dat de opkomst gelijke tred houdt met landelijke cijfers en niet lager is dan in
2018 (DTP/BMR).
Voor de HPV-vaccinatie geldt dat we een hoge opkomst zien. Hierbij zitten ook veel meisjes die de
HPV-vaccinatie alsnog willen hebben.
Voor de uiteindelijke HPV-vaccinatiegraad moeten we wachten op de cijfers van het RIVM.
Vragen?
Heeft vragen naar aanleiding van dit bericht?
Neem dan contact op met

Helen Siers, arts infectieziekten, h.siers@ggdnog.nl, tel. nr. 088-443 33 12
Marjolein van der Laan, stafarts JGZ, m.vanderlaan@ggdnog.nl, tel. nr. 088-443 32 41

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
www.rijksoverheid.nl
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Bijlage(n)
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Uw brief

Datum
24 juni 2019
Betreft
Aanbieding vaccinatiegraadrapport 2018 en voortgang 'Verder met
vaccineren'

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Geachte voorzitter,
Op 19 november jl. presenteerde ik in de brief ‘Verder met vaccineren’ mijn
plannen om de daling van de vaccinatiegraad te keren1. Ik heb toegezegd uw
Kamer rond de zomer te informeren over de voortgang en de laatste
ontwikkelingen met betrekking tot de vaccinatiegraad. Daarom ontvangt u bij
deze brief ook het Vaccinatiegraadrapport 2018 van het RIVM. Daarbij geef ik de
actuele stand van zaken weer met betrekking tot meningokokken W en de
mazelen. Ook informeer ik uw Kamer over mijn inzet op het beschikbaar stellen
van de pneumokokkenvaccinatie aan ouderen.
Ontwikkeling vaccinatiegraad
Uit het Vaccinatiegraadrapport 2018 maak ik op dat er een einde lijkt te komen
aan de daling van de vaccinatiegraad. Dit komt overeen met de voorlopige cijfers
die ik op 18 januari 2019 aan uw Kamer heb verzonden2. Hoewel de
vaccinatiegraad nog niet terug is op het oude niveau, ben ik blij dat de daling niet
verder heeft doorgezet. Voorlopige cijfers laten zelfs een lichte stijging in de
vaccinatiegraad voor jongere kinderen zien. Bij de BMR (bof, mazelen, rode hond)
zien we dat de vaccinatiegraad voor kinderen geboren in 2017 in maart 2019
ongeveer 1% hoger ligt dan voor geboortecohort 2016 rond dezelfde tijd vorig
jaar. Ook bij de HPV-vaccinatie voor meisjes lijkt dit het geval (3% verhoging in
een jaar op basis van voorlopige cijfers). Dit zijn positieve signalen en dit
motiveert mij des te meer om onverminderd in te zetten op de maatregelen uit
mijn brief ‘Verder met vaccineren’.
De regionale ontwikkeling van de vaccinatiegraad kan afwijken van de landelijke
ontwikkelingen. Zo meldt het Vaccinatiegraadrapport dat de internationale
doelstelling om voor alle afzonderlijke vaccinaties te komen tot een regionale
vaccinatiegraad van minimaal 80%, door alle GGD-regio’s wordt gehaald, maar
niet door alle gemeenten. Voor bijvoorbeeld de DKTP- en BMR-vaccinatiegraad op
tweejarige leeftijd geldt dat deze in dertien van de 355 gemeenten lager dan 80%
1
2
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is. Ik zie dat gemeenten, mede gezien hun nieuwe verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma sinds 1 januari 2019, alert zijn op de
vaccinatiegraad in hun regio. In verschillende gemeenten wordt ook nagedacht
over maatregelen ten aanzien van de vaccinatiegraad, passend bij de lokale
context. Dit juich ik toe en ik blijf hierover graag met gemeenten in gesprek,
zowel op bestuurlijk lokaal niveau als in de regio’s.
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Op 28 maart was ik in Rotterdam Ahoy, bij de grootschalige vaccinatiecampagne
voor meningokokken ACWY. Ik was onder de indruk van de gestructureerde
organisatie door CJG Rijnmond en ik vond het mooi om te zien dat ook gelijk de
mogelijkheid werd aangeboden om andere gemiste vaccinaties in te halen, zoals
de HPV-vaccinatie. Op 8 april was ik op een ledenavond van de Nederlandse
Patiënten Vereniging in Kesteren (Gemeente Neder-Betuwe). Deze regio heeft de
laagste vaccinatiegraad van Nederland. Het was daarom goed om te horen hoe het
gemeentebestuur zich inzet om de vaccinatiegraad te verhogen.3 Deze gesprekken
en voorbeelden dragen bij aan mijn aanpak betreffende de dalende
vaccinatiegraad, waar ik later in deze brief nader op in ga.
Ontwikkeling infectieziekten
Dat het belangrijk is om aandacht te blijven vragen voor ernstige infectieziekten
en deze nauwlettend te volgen blijkt ook uit het Vaccinatiegraadrapport. Dat stelt
onder andere dat er in 2018 niet meer mensen dan normaal gesproken een ziekte
hadden waartegen via het Rijksvaccinatieprogramma wordt ingeënt. De toename
van meningokokken type W is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast
houd ik de situatie met betrekking tot mazelen goed in de gaten.
Meningokokken W
In 2018 waren er opnieuw meer mensen met meningokokkenziekte W.
Vóór 2015 waren er gemiddeld vier patiënten per jaar met meningokokkenziekte
type W. In 2015, 2016, 2017 en 2018 werden er respectievelijk 9, 50, 80 en 103
patiënten met meningokokkenziekte type W gerapporteerd. In 2019 werden er tot
en met mei 32 patiënten gemeld. Sinds 2015 zijn er 45 patiënten overleden aan
meningokokkenziekte type W (17%); in 2016 overleden er zes patiënten, in 2017
elf patiënten, in 2018 23 patiënten, en in 2019 (tot en met mei) vijf patiënten. Het
RIVM publiceert maandelijks nieuwe cijfers over meningokokken W.
Vanwege de zorgelijke stijging heb ik in juli 2018 besloten tot extra maatregelen,
bovenop de maatregelen die al in 2017 waren genomen. Het RIVM is toen gestart
met de campagne ‘deel dit niet met je vrienden’. Bij deze campagne wordt zoveel
mogelijk aangesloten bij de belevingswereld van jongeren. In het najaar van 2018
kregen tieners geboren van 1 mei tot 31 december 2004 een MenACWY vaccinatie
aangeboden. Voorjaar 2019 hebben tieners geboren in 2001, 2002, 2003 en
tussen 1 januari en 30 april 2004 een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie (15
tot 18-jarigen). Dit geldt ook voor de 13/14-jarigen (geboortejaar 2005). In juni
vinden de laatste vaccinatierondes plaats, daarna volgt nog no-show beleid
waarbij jongeren die niet gekomen zijn nogmaals worden opgeroepen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2019/04/11/toespraak-vanstaatssecretaris-blokhuis-van-vws-bij-de-bijeenkomst-van-de-nederlandsepatientenvereniging-over-vaccineren-in-kesteren
3
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Dit betekent dat in totaal circa 875.000 adolescenten zijn opgeroepen voor de
vaccinatie. De voorlopige vaccinatiegraad voor 2018 (ongeveer 129.000 13/14jarigen geboren van 1 mei t/m 31 december 20014) is landelijk gezien hoog
(87%) en varieert naar GGD-regio van 77% tot 93%. De opkomstcijfers voor de
voorjaarscampagne 2019 zijn er nog niet, maar de verwachting is dat deze
wederom hoog zullen zijn.
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Het succes van deze campagne is de verdienste van de inzet en betrokkenheid van
het RIVM als campagnecoördinator en van de JGZ-organisaties. In deze brief wil ik
dan ook nogmaals mijn grote waardering uitspreken voor het belangrijke werk dat
zij doen.
Stand van zaken mazelen in Nederland
Op 3 april 2019 heb ik de Kamer op haar verzoek geïnformeerd over mazelen in
Nederland, naar aanleiding van een aantal gevallen van mazelen op een
kinderdagverblijf in Den Haag4. Ik gaf toen al aan dat er dit jaar meer
mazelenpatiënten gemeld zijn dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. Deze
ontwikkeling zet zich door, en het RIVM monitort dit nauwlettend. Over heel
Nederland zijn er in 2019 tot nu toe circa 40 patiënten gemeld. Voorgaande jaren
werden er tien tot twintig patiënten in het hele jaar gemeld. Natuurlijk houd ik
samen met de minister van Medische Zorg en Sport de situatie nauwlettend in de
gaten.
Zoals ik ook eerder aangaf is de toename van het aantal patiënten een gevolg van
mazelenuitbraken in diverse landen in Europa. Vaak hebben de patiënten de ziekte
in het buitenland opgelopen, en soms besmetten zij in Nederland één of meer
onbeschermde personen in hun omgeving. Het gaat daarbij niet alleen om
kinderen, maar ook om volwassenen die niet beschermd zijn tegen mazelen. De
vaccinatie tegen mazelen is vanaf 1976 opgenomen in het vaccinatieprogramma.
Een klein deel van de volwassenen is niet gevaccineerd en ook niet beschermd
door het doormaken van de ziekte op de kinderleeftijd.
Volgens het vaccinatiegraadrapport lijkt de vaccinatiegraad voor mazelen nog
voldoende hoog voor groepsbescherming. Het beschermingsniveau in de gehele
bevolking is hoog doordat er bij eerdere geboortecohorten een hoge
vaccinatiegraad is behaald (vaak meer dan 95%) en de meeste mensen die
geboren zijn voor de invoering van vaccinatie beschermd zijn door natuurlijke
infectie. Of er sprake is van groepsbescherming wordt namelijk niet alleen bepaald
door de vaccinatiegraad, maar ook door immuniteit die verkregen is door
natuurlijke infectie. Hierbij speelt mee dat er in 2013/2014 nog een grote
mazelenepidemie in Nederland is geweest onder religieus bezwaarden, waardoor
deze groep –met uitzondering van de jongste kinderen- goed beschermd is. Het
RIVM verwacht nu dan ook geen grote epidemie. Kleinere lokale mazelenuitbraken
zijn door de situatie in verschillende landen wel mogelijk. Daarom is het van groot
belang om kinderen door vaccinatie tegen de ziekte te beschermen en daarmee
ook de groepsbescherming op peil te houden.

4
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Het RIVM heeft in maart alle GGD-en gewezen op de mazelensituatie in Europa en
de daaraan gerelateerde kans op ziektegevallen in Nederland. Daarbij is ook
aandacht besteed aan het advies ‘Bescherming tegen mazelen in de
gezondheidszorg’. Het doel van dit advies is om zowel gezondheidszorgwerkers als
hun patiënten te beschermen tegen mazelen. Dit kan door ervoor te zorgen dat
gezondheidszorgmedewerkers volledig gevaccineerd zijn en door direct
maatregelen te nemen als er zich een patiënt meldt met mazelen. Het RIVM heeft
de GGD’en verzocht de huisartsen in hun regio te attenderen op de
mazelensituatie en op het advies ‘Bescherming tegen mazelen in de
gezondheidszorg’.
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Ook in het kader van de reizigersadvisering wordt extra aandacht besteed aan
vaccinatie tegen mazelen om besmetting op reis te voorkomen. In antwoorden op
Kamervragen heeft de minister van Buitenlandse Zaken uw Kamer op 24 mei jl.,
mede namens mij, nog nader geïnformeerd.5
Voortgang op maatregelen ‘Verder met vaccineren’
Zoals ik eerder in deze brief heb aangegeven, ben ik voorzichtig positief over de
kant die de vaccinatiegraad opgaat. Doel van mijn inzet is het behalen van
gezondheidswinst, waar dat met vaccineren mogelijk is. De maatregelen die ik in
november heb aangekondigd zijn daar ook op gericht. In deze brief wil ik de
voortgang op enkele van deze maatregelen uitlichten. Hierbij wil ik graag
benadrukken dat er veel speelt op het gebied van vaccinatie. Naast zorgen over de
vaccinatiegraad, de uitwerking van de maatregelen uit mijn eerdere brief en de
discussie over het al dan niet verplicht stellen van vaccinaties, heb ik ook
aangekondigd in reactie op Gezondheidsraadadviezen dat er nieuwe vaccins in het
Rijksvaccinatieprogramma worden opgenomen6. Alle betrokkenen doen hun
uiterste best om acties snel uit te voeren. De praktijk kan echter geen oneindige
hoeveelheid wijzigingen tegelijkertijd aan. De werkbelasting binnen de
jeugdgezondheidszorg is hoog. De jeugdgezondheidszorg speelt bijvoorbeeld ook
een belangrijke rol in het programma ‘Kansrijke start’. We dienen hiermee
rekening te houden. Daarnaast vragen sommige maatregelen meer uitwerking
voordat ze ingevoerd kunnen worden.
In deze brief wil ik aandacht besteden aan enkele hoofdpunten. Aan het einde van
het jaar zal ik u nader informeren over de voortgang van de verschillende
implementatietrajecten en de andere acties die ik heb aangekondigd in het kader
van ‘Verder met vaccineren’.

Antwoorden op schriftelijke vragen gesteld door de leden Raemakers en Sjoerdsma over
het aanpassen van reisadviezen naar aanleiding van de uitbraak van mazelen in een Haagse
kinderopvang (ingezonden op 15 april 2019 met kenmerk 2019Z07723).
Antwoorden op schriftelijke vragen gesteld door de leden Raemakers (D66), Van Helvert
(CDA) en Sjoerdsma (D66) over het bericht ‘RIVM scherpt vaccinatieadvies mazelen aan’
(ingezonden op 26 april 2019 met kenmerk 2019Z08754).
6
Het betreft maternale kinkhoestvaccinatie, rotavirusvaccinatie voor risicogroepen en
meningokokken-ACWY-vaccinatie. Daarnaast zal er een aanpassing plaatsvinden van het
vaccinatieschema vanwege implementatie van maternale kinkhoestvaccinatie.
5
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Vaccinatiealliantie
Samen met ruim tachtig artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten,
apothekers, verloskundigen, communicatiedeskundigen, wetenschappers en
beleidsmakers heb ik op 26 maart het startsein gegeven voor de
vaccinatiealliantie. Alle deelnemers hebben zich uitgesproken voor het belang van
vaccineren en maken zich hier vanuit hun eigen positie en rol hard voor. Zo is
ouderenbond KBO-PCOB gestart met een alliantie voor volwassenenvaccinatie.
Binnen deze alliantie gaat KBO-PCOB samen met partners verkennen hoe er meer
bekendheid kan worden gegeven aan het belang van vaccineren voor mensen met
een kwetsbare gezondheid, hoe de vaccinatiegraad onder zorgwerkers omhoog
kan, hoe volwassenenvaccinatie meer bekendheid kan krijgen en hoe dit alles
bijdraagt aan een betere duurzame inzetbaarheid van volwassenen en ouderen.
In dit kader worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd en wordt
bekeken welk voorlichtingsmateriaal nodig is. Ik ondersteun dit initiatief van
harte.
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Ik ben daarnaast ook blij met de vertaalslag naar lokale allianties, zoals de
vaccinatiealliantie van de Gemeente Utrecht die op 27 mei van start is gegaan. Zij
gaat de komende tijd met een aantal concrete acties aan de slag, zoals goede en
toegankelijke informatievoorziening voor ouders. Eerste ideeën hierbij zijn het
bieden van informatie aan kinderdagverblijven om het gesprek met ouders te
voeren, bijvoorbeeld via informatieavonden. Een ander idee is om vaccineren al
eerder te bespreken, zoals in een zwangerschapscursus. Daarnaast wil de
gemeente professionals beter toerusten om het gesprek met ouders te voeren en
de samenwerking tussen partijen verbeteren.
De gemeente Barneveld nodigt sinds najaar 2018 alle ouders na de geboorte van
hun kind uit voor een vaccinatieconsult op het consultatiebureau. Tussen de 98 en
99% van de ouders komt naar dit consult en uit de gesprekken met de ouders
blijkt dat er weinig kennis is over de ernst van de infectieziekten en over hoe het
zit met de bijwerkingen van vaccinaties. Hoewel nog niet te zeggen is hoe dit
samenhangt met de vaccinatiegraad, vind ik het goed dat er op deze manier
ruimte is om met alle ouders het gesprek over vaccinatie in alle rust te voeren.
Ook diverse belangenorganisaties zijn betrokken. KWF Kankerbestrijding zet zich
in voor het belang van de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie voorkomt immers vele
ziekte- en sterftegevallen door kanker7. KWF doet dit onder andere door zich in de
haar campagne te richten op ouders.
Verschillende deelnemers aan de vaccinatiealliantie hebben tijdens de European
Immunisation Week van 24 tot 30 april aandacht gevraagd voor vaccineren. GGD
Regio Utrecht organiseerde een inloopmiddag in Veenendaal, voor mensen met
vragen over vaccinatie, en GGD GHOR Nederland en ActiZ plaatsten dagelijks een
interview op de website met een professional die nauw bij vaccineren betrokken
is. Ik juich deze initiatieven toe en ga ervan uit dat andere deelnemers van de
alliantie dit goede voorbeeld zullen volgen. In oktober organiseer ik een tweede
bijeenkomst voor de vaccinatiealliantie. We zullen dan afspraken maken over
vervolgacties. Vanzelfsprekend bespreek ik de opbrengsten, voortgang en
7

Momenteel zijn er 800 nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker per jaar en overlijden ongeveer 200
vrouwen per jaar aan deze ziekte. HPV vaccinatie vermindert 80-100% van de HPV infecties en voorstadia
van baarmoederhalskanker.
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initiatieven ook tussentijds met onder andere GGD GHOR Nederland, Actiz, RIVM
en VNG. Hierbij wordt ook gekeken naar de samenhang tussen de acties, de
toekomst van het vaccinatiestelsel en wat er te verbeteren is. Ook spreek ik in
Europees verband over onze plannen en voornemens.
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In de brief ‘Verder met vaccineren’ heb ik aangegeven het belangrijk te vinden om
kennis over de aanpak van de dalende vaccinatiegraad in Europees verband te
delen. Daarom heb ik mijn brief in het Engels laten vertalen en deze gedeeld met
andere Europese landen. Ik ben er trots op dat onze vaccinatiealliantie door de
Europese Commissie als best practice is benoemd bij de bijeenkomst van de
Europese Coalition on Vaccination op 4 maart 2019.
Communicatie en aanpak onjuiste informatie
Onder de vlag van de vaccinatiealliantie is een denktank gestart die zich richt op
het aanpakken van onjuiste informatie. De eerste bijeenkomst was op 15 april.
Naar aanleiding daarvan is een aantal uitgangspunten opgesteld. In juli faciliteer
ik de volgende bijeenkomst. De uitgangspunten worden dan besproken en er zal
gekeken worden wie vanuit zijn eigen rol en positie welke bijdrage gaat leveren. Ik
wil hier nadrukkelijk bij benoemen dat deelname aan deze denktank op eigen
initiatief is en dat ik hier voor VWS een faciliterende rol zie. Mijn bemoeienis blijft
binnen de uitgangspunten voor aanpak van desinformatie van de minister van
Binnenlandse Zaken8. In het kader van deze denktank heb ik ook contact met
Facebook en Google over hun rol bij het onder de aandacht brengen van
betrouwbare, wetenschappelijke informatie over vaccinatie. Ik ben daarnaast blij
met de maatregelen die ze ondernemen om misleidende informatie minder
prominent te maken op hun platforms.
Daarnaast heeft de Dienst Publiekscommunicatie (DPc) van het ministerie van
Algemene Zaken meegedacht over de ontwikkeling van een
communicatiestrategie. De communicatiestrategie zou zich moeten richten op een
robuust Rijksvaccinatieprogramma en specifiek op de HPV-vaccinatie. Dit betekent
dat we in de communicatie meer de nadruk moeten leggen op het belang van
vaccinatie in relatie tot de veiligheid en bescherming van mensen. Daarnaast
zullen we in de communicatie (nog) meer stelling nemen vóór het belang van
vaccineren. Concreet betekent dit dat bestaande middelen en kanalen conform de
adviezen aangepast zullen worden en dat we nieuwe middelen gaan ontwikkelen.
Hierbij zal extra aandacht zijn voor ervaringsverhalen, conform de motie van
Hijink c.s.9, en voor ouders met zorgen en/of vragen. Samen met
communicatieprofessionals maakt het RIVM een plan om dit handen en voeten te
geven.
Vooruitlopend op deze plannen voert het RIVM wijzigingen door in
uitnodigingsbrieven, folders en de RIVM-websites. Inzet daarbij is om meer
gebruik te maken van ervaringsverhalen en om aanvullende voorlichtingsmiddelen
te ontwikkelen die zijn gericht op ouders met vragen of twijfels. Daarnaast heeft
het RIVM ingezet op het verbeteren van de vindbaarheid van zijn website via de
zoekmachines. RIVM en VWS zijn op sociale media extra actief op het thema
vaccineren. Daarnaast wil ik dat er een nieuwe, laagdrempelige website komt met
8

‘Kamerbrief over dreiging desinformatie en beïnvloeding verkiezingen’, minister Ollongren,
13 december 2018.
9
Tweede Kamer 2018-2019, Kamerstuk nummer 32793-353.
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informatie over vaccineren, ervaringsverhalen en actualiteiten. Deze website moet
een platform worden waar relevante informatie over vaccinaties voor jong en oud
vindbaar is. Ik heb gezien dat hier in andere landen, zoals België, goede
ervaringen mee zijn. Na de zomer kan ik u hierover nader informeren. Bij de
uitwerking van deze nieuwe communicatiemiddelen staat voor mij centraal dat er
voldoende ruimte is voor ouders om vragen te stellen en het gesprek aan te gaan.
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Ondersteuning van professionals
In mijn brief ‘Verder met vaccineren’ heb ik aangegeven dat ik de rol van
professionals verder wil versterken. Daarom maak ik extra middelen vrij voor
aanvullende gesprekstraining van professionals, om hen beter te ondersteunen bij
het goede gesprek met twijfelende ouders. De beroepsverenigingen van
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen geven aan dat er al veel gebeurt op dit
vlak. Zo besteden JGZ-organisaties op verschillende manieren extra aandacht aan
deze gesprekken, door trainingen, door extra inzet van capaciteit en door te
differentiëren naar doelgroep. Daarnaast is de e-learning die RIVM in 2017 heeft
gelanceerd over achtergronden van het Rijksvaccinatieprogramma nog steeds
beschikbaar voor jeugdartsen en andere zorgverleners.
In aanvulling hierop hebben JGZ-professionals behoefte aan meer ruimte voor
uitwisseling van kennis en ervaringen en zoeken ze naar meer handvatten om het
goede gesprek te kunnen voeren en ondersteuning in de communicatie. Daarom
zal ik wetenschappelijk onderzoek financieren naar de invloed van verschillende
gesprekstechnieken op de bereidwilligheid tot vaccineren bij ouders. De
uitkomsten van dit onderzoek worden waar mogelijk in de tussentijd meteen
verwerkt in de praktijk.
Aanvullende contactmomenten
Alle 16- en 17-jarigen die nog geen BMR en DKTP hebben gehad, en alle 16- en
17-jarige meisjes die nog geen HPV-vaccinatie hebben gehad, zullen dit najaar
een oproep van het RIVM ontvangen om deze alsnog te halen. Een aantal JGZorganisaties starten daarnaast met een pilot om te kijken welke andere manieren
er zijn om deze doelgroep actief te benaderen en hoe dit samenhangt met de
respons. Hierbij wordt bekeken wat de behoefte is op het gebied van
communicatie en ondersteuning richting JGZ-organisaties.
Ik heb in mijn brief ‘Verder met vaccineren’ ook toegezegd dat ik spijtoptanten en
immigranten boven de 18 jaar in de gelegenheid wil stellen om vaccinaties in te
halen. Conform toezegging10 heb ik serieus gekeken naar de mogelijkheden
hiertoe en naar aanleiding daarvan maken GGD GHOR Nederland en Actiz een
voorstel om met betrokken partijen (RIVM, VNG, GGD GHOR Nederland, Actiz en
VWS) uit te werken. Inzet is om vanaf 2020 van start te gaan met dit aanbod. Het
is nu nog erg lastig in te schatten wat de opkomst zal zijn. Het is hierbij
nadrukkelijk de bedoeling om dit aanbod alleen aan mensen te doen die de
vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma hebben gemist. Dit, om verkeerd
gebruik bijvoorbeeld als reizigersvaccinatie te voorkomen. Met aanlevering van
bewijs kan in overleg besloten worden welke vaccinaties van meerwaarde zijn.

10

Toezegging aan Kamerlid Ploumen in AO medische preventie van 18 april jl.
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Vaccinatie in de kinderopvang
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ik hebben een
commissie ingesteld die een advies zal uitbrengen over vaccinaties in relatie tot de
kinderopvang. Deze Commissie kinderopvang en vaccinatie is in januari van start
gegaan en zal haar advies op 1 juli presenteren. Het rapport wordt na publicatie
meteen aan uw Kamer toegezonden. Na de zomer zullen de staatssecretaris van
SZW en ik inhoudelijk op het rapport reageren.
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Overzicht onderzoeken en adviezen
Ik vind het ook belangrijk om aandacht te blijven houden voor nieuwe
ontwikkelingen. In dit kader heb ik de Gezondheidsraad gevraagd om advies uit te
brengen over verschillende vaccinaties, conform de aan uw Kamer gezonden
werkagenda als bijlage bij de brief ‘Verder met vaccineren’. De Gezondheidsraad
heeft recent zijn advies gepresenteerd over HPV-vaccinatie11 en heeft aangegeven
nog dit jaar advies uit te brengen over gordelroos (juli 2019) en griepvaccinatie
voor zwangere vrouwen (december 2019).
Daarnaast heb ik opdracht gegeven tot verschillende onderzoeken, waarover ik uw
Kamer ook zal informeren:

Commissie kinderopvang en vaccinatie, adviesvraag samen met
staatssecretaris Van Ark van SZW (advies verwacht in juli 2019)

Inventarisatie door het RIVM van de ondergrens van afzonderlijke vaccinaties
uit het Rijksvaccinatieprogramma (oplevering najaar 2019)

Onderzoek naar mogelijkheid en wenselijkheid van het verplicht stellen van
griepvaccinatie onder zorgwerkers (november 2019).

Onderzoek naar aanvullende maatregelen om de vaccinatiegraad verder te
verhogen n.a.v. motie Veldman c.s. (december 2019).
Aanbieden pneumokokkenvaccinatie aan ouderen
Per brief van 9 oktober jl. informeerde ik uw Kamer over mijn voornemen om
pneumokokkenvaccinatie aan ouderen aan te gaan bieden, mits dit uitvoerbaar en
betaalbaar is. De afgelopen periode heeft daarom een verkenning plaatsgevonden
naar de mogelijkheden. Conform motie Sazias c.s. rapporteer ik hierbij over de
uitkomsten van deze verkenning12. Ik kan u melden dat huisartsen vanaf najaar
2020 de pneumokokkenvaccinatie zullen aanbieden voor tenminste een periode
van drie jaar13. Na 2 jaar volgt een evaluatie en wordt bekeken hoe de vaccinatie
voor de langere termijn aangeboden gaat worden. Ik waardeer het dat de
huisartsen zich willen inzetten voor de collectieve preventie van deze soms
kwetsbare 60-plussers. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlandse
Huisartsen Genootschap (NHG) en het RIVM gaan de uitvoering zorgvuldig
voorbereiden. Aanbieden zal jaarlijks in dezelfde periode als de griepprik
plaatsvinden aan alle 60-, 65-, 70- en 75-jarigen. Het is aan de huisartsen om de
vaccinatie al dan niet in combinatie met de griepprik aan te bieden. De financiële
dekking is per voorjaarsnota geregeld.

11

https://www.gezondheidsraad.nl/actueel/nieuws/2019/06/19/meisjes-enjongens-vaccineren-tegen-hpv
12

Kamerstuk nummer 35000 XVI-60

13

https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/patient-kan-eind-2020-terecht-bij-huisartsvoor-pneumokokkenvaccinatie
Pagina 8 van 9

Tot slot
Er is veel gedaan en uit de cijfers blijkt dat we op de goede weg zijn. Zoals ik
echter eerder in deze brief heb aangegeven, valt er nog veel winst te behalen.
Ik zal u op de hoogte houden van de vorderingen en voor het einde van het jaar
rapporteren over de status van de overige maatregelen uit de vaccinatiebrief en
over de toezeggingen en moties uit het plenaire debat over vaccinaties in

Kenmerk
1542171-192070-PG

Nederland (d.d. 14 februari 2019) en het AO medische preventie (d.d. 18 april
2019). Conform de motie Veldman is januari 2020 het volgende moment waarop
ik u informeer over de ontwikkeling van de vaccinatiegraad.
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis
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Adviesnota
Algemeen bestuur
Datum:

4 juli 2019

Agendapunt:

4

Portefeuillehouder:

G. van den Berg

Onderwerp:

Plaatsvervangend voorzitter en portefeuilleverdeling
dagelijks bestuur

Voorstel:
1. de heer E.J. Huizinga aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter;
2. kennis te nemen van de portefeuilleverdeling en de afspraken over vervanging
binnen het DB.

Inleiding
Op 11 april 2019 heeft uw bestuur - op aanbeveling van de Achterhoekse AB-leden - de heer
J.C. Wikkerink aangewezen als lid van het dagelijks bestuur. Daarna hebben wij de
portefeuilleverdeling en vervanging in de nieuwe samenstelling ons bestuur besproken.

Beoogd effect
Plaatsvervangend voorzitterschap formaliseren en uw bestuur informeren over taakverdeling
en vervanging DB.

Argumenten
1.1. Wij bevelen u aan om de heer Huizinga aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter.
De heer Huizinga (wethouder van Doetinchem en lid van het DB) heeft zich bereid verklaard
het plaatsvervangend voorzitterschap op zich te nemen. Wij hebben er vertrouwen in dat hij
deze functie goed vervult en steunen zijn kandidatuur. Hierbij hebben wij ook gekeken naar
spreiding van de DB-functies over de drie regio’s.
1.2. Het AB wijst, op aanbeveling van het DB, een plaatsvervangend voorzitter aan.
Uw bestuur wijst de plaatsvervangend voorzitter aan uit de leden van het DB. Het DB stelt
daartoe een aanbeveling op. Dit is geregeld is art. 11, tweede lid, van de Gemeenschappelijke regeling GGD NOG.
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2.1. Het dagelijks bestuur bepaalt de onderlinge taakverdeling en vervanging.
Wij hebben in onze vergadering van 11 april 2019 afspraken gemaakt over de
portefeuilleverdeling en de vervanging in de nieuwe samenstelling van het DB. Bij deze
adviesnota treft u een bijlage aan met een overzicht. De taakverdeling en de afspraken over
de vervanging moeten worden meegedeeld aan het Algemeen Bestuur en aan de colleges
van B&W.

Kanttekeningen
-

Financiën
n.v.t.

Vervolg
-

Communicatie
Colleges van B& informeren over samenstelling, taakverdeling en vervanging DB GGD

Warnsveld, 11 april 2019
Het Dagelijks Bestuur,

D.W. ten Brinke,
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg,
voorzitter

Bijlage:
1. portefeuilleverdeling en de onderlinge vervanging
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Samenstelling Dagelijks Bestuur
G. (Gert) van den Berg
Wethouder Nunspeet
Plaatsvervanger: E.J. Huizinga (plv. voorzitter), D.H. Cziesso

D.H. (Detlev) Cziesso
Wethouder Apeldoorn

Portefeuille
• voorzitter
(incl. Bestuursadviescommissie Publieke
Gezondheid - VNG / GGD GHOR Nederland)
• P&O (incl. voorzitterschap Georganiseerd Overleg)

Portefeuille
• financiën

Plaatsvervanger: G. van den Berg

E.J. (Jorik) Huizinga
Wethouder Doetinchem
Plaatsvervanger: J.C. Wikkerink

S.W. (Willem) Krooneman
Wethouder Elburg
Plaatsvervanger: mw. C.M. de WaardOudesluijs

J.C. (Joop) Wikkerink
Wethouder Aalten

Portefeuille
• vernieuwing publieke gezondheidszorg en
aansluiting publieke gezondheid en sociaal
domein

Portefeuille
• jeugdgezondheidszorg
• afstemming NOG-niveau sluitende
aanpak personen met verward gedrag

Portefeuille
• algemene gezondheidszorg en kennis &
expertise

Plaatsvervanger: E.J. Huizinga

A. (Annemieke) Vermeulen
DB-lid Veiligheidsregio NOG/Zutphen

Portefeuille
• geneeskundige hulpverleningsorganisatie
in de regio (GHOR)

Plaatsvervanger vanuit DB Veiligheidsregio
NOG: mw. A.H. Bronsvoort

C.M. (Lia) de Waard-Oudesluijs
Wethouder Epe

Portefeuille
• Academische Werkplaats Agora

Plaatsvervanger: S.W. Krooneman
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Adviesnota
Algemeen bestuur
Datum:

4 juli 2019

Agendapunt:

5

Portefeuillehouder:

G. van den Berg

Onderwerp:

Benoeming directeur publieke gezondheid

Voorstel:
1. mevrouw J.J. Baardman te benoemen tot directeur publieke gezondheid GGD
Noord- en Oost-Gelderland per 1 oktober 2019;
2. de heer D.W. ten Brinke te ontheffen van zijn functie als directeur publieke
gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland per 1 oktober 2019.

Inleiding
Zoals u weet wil de huidige directeur publieke gezondheid, de heer D.W. ten Brinke, eind
2019 zijn functie neerleggen. Wij hebben u in de AB-vergadering van 11 april 2019
geïnformeerd over de procedure voor een opvolger. De afgelopen maanden hebben wij een
wervings- en selectieprocedure doorlopen.

Beoogd effect
Benoeming van een nieuwe directeur publieke gezondheid.

Argumenten
1.1. De voorgedragen kandidaat voldoet aan de profielschets die wij hebben vastgesteld.
Bij de wervings- en selectieprocedure laten wij ons ondersteunen door Vanderkruijs
executive search. De eerste stap in het wervingsproces was het opstellen van een
profielschets (bijgevoegd). Vanderkruijs heeft de profielschets opgesteld in samenspraak met
ons bestuur van de GGD en de adviescommissie.
Mevrouw Baardman voldoet aan het profiel en heeft de kwaliteiten om de opdracht als
directeur publieke gezondheid te vervullen, zoals die is geformuleerd in de profielschets.
1.2. De selectiecommissie en de adviescommissie ondersteunen de voordracht.
De selectiecommissie en de adviescommissie hebben in twee rondes gesprekken gevoerd
met kandidaten. De selectiecommissie bestond uit drie vertegenwoordigers van ons bestuur
en een vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland (VNOG): de heer Van den Berg, mevrouw De Waard, de heer Huizinga en

mevrouw Vermeulen. De adviescommissie was samengesteld uit vertegenwoordigers van de
Ondernemingsraad GGD (2), het Managementteam GGD (1), het bureau GHOR1 (1) en het
team Bestuur & Organisatie GGD (1).
1.3. De ondernemingsraad van de GGD staat positief tegenover de voordracht.
De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij de benoeming (art. 30 Wet op de ondernemingsraden). Twee OR-leden hebben deelgenomen aan de adviescommissie. De voltallige OR
heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met de kandidaat. Dit heeft geresulteerd in een
positief advies van de OR.
1.4. Het algemeen bestuur van de GGD is bevoegd de directeur publieke gezondheid te
benoemen.
Het algemeen bestuur van de GGD benoemt de directeur publieke gezondheid, op
voordracht van het dagelijks bestuur. Dit is geregeld in de Wet publieke gezondheid (art. 14,
derde lid).
1.5. Over de benoeming bestaat overeenstemming met het bestuur van de Veiligheidsregio.
De DPG geeft leiding aan zowel de GGD als de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in
de regio (GHOR, onderdeel van de Veiligheidsregio NOG). Daarom is overeenstemming
vereist met het bestuur van de VNOG (zie 14, derde lid, Wet publieke gezondheid en art. 21
Wet veiligheidsregio’s).
Mevrouw Vermeulen, DB-lid met de portefeuille GHOR bij zowel VNOG als GGD NOG, heeft
deel uitgemaakt van de selectiecommissie. Daarnaast heeft het afdelingshoofd GHOR
deelgenomen aan de adviescommissie. Over de keuze van de selectiecommissie is het
dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio per e-mail geraadpleegd. Dit heeft geleid tot een
positieve uitkomst. Het algemeen bestuur van de VNOG wordt op 27 juni 2019 geïnformeerd.

2.1. Nu is voorzien in opvolging kan de huidige directeur publieke gezondheid zijn functie
neerleggen.
De heer Ten Brinke heeft zijn voorgenomen vertrek ruim van tevoren aangekondigd.
Hiermee kwam er tijd voor een goede wervings- en selectieprocedure. Ook kan er een
warme overdracht plaatsvinden, waaraan de gaande en de komende directeur gezamenlijk
vorm en inhoud zullen geven. Formeel treedt de heer Ten Brinke terug en ligt
eindverantwoordelijkheid voor de GGD en de GHOR per 1 oktober 2019 bij nieuwe directeur
publieke gezondheid.

Kanttekeningen
2.1. In overleg wordt het dienstverband met de vertrekkend DPG afgesloten.
De heer Ten Brinke is beschikbaar voor het overdragen van werkzaamheden en het
inwerken van de nieuwe directeur. In overleg bepalen wij de feitelijke uitdiensttreding.

Financiën
Incidentele kosten voor de werving en selectie (begeleiding door Vanderkruijs en
advertentiekosten) bedragen ongeveer € 40.000.
1

GHOR = geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, onderdeel van de Veiligheidsregio)
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Vervolg
Mevrouw Baardman start per 1 oktober 2019 als directeur publieke gezondheid.

Communicatie
De GGD informeert de gemeenten en stakeholders, en zorgt voor een persbericht.

Warnsveld, 24 juni 2019
Het Dagelijks Bestuur,

D.W. ten Brinke
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg,
voorzitter

Bijlagen:
1. profielschets
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Profiel
GGD Noord- en Oost-Gelderland
Directeur Publieke Gezondheid

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Directeur Publieke Gezondheid
GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG), met het hoofdkantoor in Warnsveld, is de
gezamenlijke gezondheidsdienst van 22 gemeenten in Gelderland. GGD NOG is werkzaam voor
zowel de hele samenleving in Noord- en Oost-Gelderland, afzonderlijke gemeenten of gedeelten
daarvan zoals buurten of scholen. GGD NOG werkt samen met de Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland (VRNOG), in het bijzonder met de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie
in de Regio (GHOR).
Bij GGD NOG staat de gezondheid van de inwoners centraal. Dat geldt zowel voor preventie
(bevorderen en beschermen van de gezondheid van de bevolking) als voor acute situaties
(crisissen en incidenten). De taken van de GGD zijn onder andere:
• Jeugdgezondheidszorg (4 - 18 jarigen)
• Infectieziektebestrijding
• Vaccinaties
• Medische milieukunde
• Technische hygiënezorg
• Toezicht kinderopvang en Wmo
• Seksuele gezondheid
• Maatschappelijke zorg
• Beleidsadvisering
• Epidemiologie
• Gezondheidsbevordering
• Bevolkingsonderzoeken
• Forensische zorg
GGD NOG werkt voor de volgende gemeenten: Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst,
Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, Lochem,
Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk
en Zutphen. De gemeenten werken vaak samen in drie regio’s: Noord- Veluwe, MiddenIJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek.

Bestuurlijke inbedding
Het Algemeen Bestuur van de GGD bestaat uit de 22 wethouders volksgezondheid van de
colleges van burgemeester en wethouders in de regio. Het Algemeen Bestuur benoemt uit zijn
midden het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. Het Dagelijks Bestuur heeft zeven leden en
bestaat uit twee portefeuillehouders publieke gezondheid uit elk van de drie regio's en de
portefeuillehouder GHOR, die zitting heeft in het Dagelijks Bestuur van de GGD, speciaal voor
de afstemming van de geneeskundige aspecten van rampenbestrijding en crisisbeheersing en
als liaison naar de veiligheidsregio.

Bestuurlijke agenda voor de komende periode

GGD NOG ontwikkelt haar strategisch beleid samen met de 22 gemeenten. Dit leidt iedere vier
jaar tot een bestuurlijke agenda die richting geeft aan het doen en laten van de organisatie. De
Bestuursagenda 2019-2023 is recentelijk vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De
geformuleerde uitgangspunten zijn:
- Gezond houvast: de GGD NOG kiest 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: GGD NOG sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen, het
gezondheidsbeleid en de preventieagenda’s van de gemeenten en zet in op de volgende
vier prioriteiten:
1. NOG gezondere jeugd
2. NOG gezondere leefomgeving
3. NOG gezonder oud worden
4. NOG gezondere leefstijl
De bestuurlijke agenda biedt vooral een algemeen kader en wordt meer in detail samen met de
gemeenten nader uitgewerkt. Deze ruimte is er: naast de wettelijke taken die de GGD heeft en
die worden gefinancierd vanuit de gemeentelijke inwonerbijdrage kan de GGD taken uitoefenen
op basis van subsidiering of dienstverleningsovereenkomsten. Dit biedt ruimte voor maatwerk
en meer sturing op lokaal en regionaal niveau. De drie regio’s leggen immers andere accenten
in hun beleid aangaande preventie en gezondheid. Zo heeft bijvoorbeeld de regio Achterhoek
de ambitie ‘de gezondste regio in 2030’ te worden. Hiertoe zijn thematafels ingericht. De
Directeur Publieke Gezondheid (DPG) is voorzitter van een van de thematafels. Voor andere
regio’s of gemeenten kan ook maatwerk worden geleverd.
Een recente benchmark van alle GGD’s in Nederland laat zien dat GGD NOG naar voren komt
als een GGD met een smal takenpakket, die tegen een betrekkelijk lage inwonerbijdrage
voldoende kwaliteit levert.

Academische werkplaats
GGD NOG en Wageningen UR werken samen als Academische Werkplaats Publieke Gezondheid
(AGORA). AGORA verbindt kennis uit beleid, onderzoek en praktijk. Met deze verbinding kan
beleid worden gebaseerd op zowel wetenschappelijk bewezen als in de praktijk verworven
inzichten waardoor publieke gezondheidsprogramma’s steeds effectiever worden.

GHOR-verantwoordelijkheid

De DPG stuurt de afdeling GHOR aan via een afdelingshoofd en richt zich vooral op de
strategische- en beleidsmatige aspecten van de geneeskundige hulpverlening. Die
(GHOR)verantwoordelijkheid betreft, namens het openbaar bestuur, de voorbereiding van de
(opgeschaalde) geneeskundige zorg en de ambtelijke eindverantwoordelijkheid voor de
operationele organisatie ten tijde van incidenten en crises. Bij het optreden van een crisis of

ramp is de DPG de hoogste leidinggevende voor wat betreft de geneeskundige hulpverlening.
De DPG maakt deel uit van het multidisciplinaire afstemmingsoverleg en is in geval van een
ramp of een crisis belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening.
Neemt ook deel aan het overleg van de aanbieders van acute zorg, het Regionaal Overleg Acute
Zorgketen (ROAZ), om in regionaal verband betere samenwerking binnen de acute zorg te
bewerkstelligen en te waarborgen. De DPG schakelt op bestuurlijk niveau met de
portefeuillehouder GHOR van de VNOG. De GHOR is organisatorisch ondergebracht bij de
veiligheidsregio. De DPG legt voor de GHOR verantwoording af aan het Dagelijks bestuur en
aan het Algemeen bestuur van de VRNOG.
Organisatie en cultuur
GGD NOG heeft ongeveer 260 medewerkers (180 fte), een omzet van ongeveer € 18 miljoen en
bedient ruim 824.000 inwoners. De DPG stuurt de gehele organisatie aan en wordt daarbij
ondersteund door twee managers publieke gezondheid, een manager bedrijfsondersteuning (ad
interim), een directiesecretaris en het afdelingshoofd GHOR.
Over het algemeen kan worden gesteld dat GGD NOG ‘op orde’ is. De organisatie staat bekend
als betrouwbaar en degelijk. Financieel is de organisatie gezond en de relaties met de
stakeholders zijn goed. De sfeer in de organisatie is prettig, medewerkers (veelal vrouwen) zijn
betrokken bij het werk en bij elkaar en hebben over het algemeen langjarige arbeidscontracten.
Medewerkers ervaren GGD NOG als een prettige organisatie om voor te werken. De cultuur
heeft trekjes van een ‘familiecultuur’ waarbij elkaar aanspreken soms lastig wordt gevonden. Dit
aspect van samenwerken kan verder worden ontwikkeld. GGD NOG kan aan effectiviteit winnen
door op onderdelen wat zakelijker te zijn, bijvoorbeeld waar het gaat om het nakomen van
afspraken.
De relatie met de ondernemingsraad (9 leden) is goed. Elke maand vindt overleg met de DPG
plaats in een goede verstandhouding. De juiste thema’s staan op de agenda.
GGD NOG heeft recent gekozen voor het invoeren van werken in zelforganiserende teams. In
het mooie kantoor in Warnsveld heeft niemand een eigen werkplek en is het de bedoeling dat
medewerkers elkaar opzoeken. De eerste evaluaties van de zelforganisatie geven aan dat deze
werkwijze nog aandacht vraagt in termen van werkbare kaders, gedrag en andere
cultuuraspecten. De keuze voor zelforganisatie is bewust gemaakt en wordt gedragen; de
uitvoering in de praktijk behoeft evenwel nog aandacht.
De bedrijfsmatige ondersteuning van de professionals, die veelal zelfstandig en buiten het
kantoor werken, is een aandachtspunt. Een manager ad interim stuurt nu de teams
Bedrijfsondersteuning aan.
Recent heeft de DPG aangekondigd dat hij uiterlijk 1 januari 2020 stopt als DPG. Wij zoeken
een nieuwe DPG voor de GGD NOG. Indiensttreding is eerder mogelijk dan 1 januari 2020.

Functie

De DPG heeft drie oriëntaties:
• het ontwikkelen en borgen van de publieke gezondheid, in opdracht van de 22
gemeenten, via het netwerk van publieke gezondheidszorg met een groot aantal actoren
van diverse achtergronden, respectievelijk het verbeteren en mede ontwikkelen van
fysieke en sociale veiligheid met partners als brandweer, politie, gemeenten en overige
veiligheidspartners;
• management van de GGD-organisatie;
• aansturen van de afdeling GHOR en optreden bij rampen en crises als adviseur van het
bevoegd gezag en eindverantwoordelijke voor de GHOR, alsmede het coördineren van
de voorbereiding op rampen door de instellingen binnen de geneeskundige
hulpverlening in afstemming met de politie, brandweer en gemeenten.

Opdracht DPG

Een belangrijke opdracht is het blijvend optimaliseren van de verhouding met het bestuurlijke
en lokale veld. De DPG brengt focus aan in de Bestuurlijke agenda en voert deze uit. Bouwt de
positie van de GGD NOG verder uit, gebaseerd op het bestaande vertrouwen in de organisatie
en haar dienstverlening. Is daarbij proactief en gaat actief het gesprek aan met de gemeenten.
Helpt hen, waar nodig, hun vraag te articuleren op het gebied van preventie en publieke
gezondheid en ontwikkelt diensten en producten die passen bij de vragen van de gemeenten en
de regio’s. Heeft daarbij oog voor de overeenkomsten en verschillen binnen de regio’s en
bewaakt de ‘eenheid in verscheidenheid’. Maakt de verbinding met de omgeving nog sterker
zodat de GGD kan meebewegen in de veranderingen die zich in de zorg en het sociale domein
voordoen. Sluit aan bij de ontwikkelingen rondom het nationaal Preventie akkoord. Waarborgt
dat de goede naam van de GGD en het zijn van een betrouwbare partner gehandhaafd blijft.
De functie vereist dat de DPG zichtbaar is, niet alleen in de netwerken van de regio, maar dat
deze ook voornemens is op nationaal niveau bij te dragen aan de lopende discussies. Behartigt
de belangen van GGD NOG ook op landelijk niveau en voert daartoe overleg met het ministerie
van VWS.
De DPG gelooft in het model van zelforganisatie en begeleidt de ingezette transitie naar meer
zelforganisatie naar de eindfase. Draagt er zorg voor dat medewerkers weten wat er in dit
nieuwe kader van hen wordt verwacht en versterkt de onderlinge verbinding van de
medewerkers. Werkt aan verbetering van de bedrijfsmatige ondersteuning en faciliteert de
professionals. Bewerkstelligt een cultuur waarbij zelfreflectie een vanzelfsprekend onderdeel
van gedrag is. Draagt zorg voor een goed functionerende organisatie met een prettig en veilig
werkklimaat.
Profiel
De DPG:
• afgeronde academische opleiding; werkt en denkt op academisch niveau;
• heeft aantoonbare ervaring in de aansturing van een organisatie van een dergelijke
grootte;
• heeft affiniteit met het vakgebied publieke gezondheid en belangstelling voor het werk
van de (zorg)professional;

•
•
•
•
•
•
•

is bedrijfsmatig sterk en gewend aan het dragen van financiële
eindverantwoordelijkheid;
is goed thuis in een politiek-bestuurlijk complexe setting en is politiek-bestuurlijk zeer
sensitief;
kent bij voorkeur het lokaal bestuur en heeft ervaring met het (samen)werken in een
gemeenschappelijke regeling;
is gericht op samenwerken, is een netwerker en belangenbehartiger die in staat is om
op het gewenste niveau met stakeholders (gemeenten, brandweer, politie, kerken,
zorginstellingen etc) te communiceren;
heeft oog voor regio-specifieke kenmerken;
is een inspirerende en enthousiaste leider met een moderne managementstijl en een
frisse blik; is bevlogen en ondernemend, creatief en pro-actief;
beschikt over persoonlijk gezag, kan relativeren, is nuchter, benaderbaar en een prettige
collega.

Vanwege de operationele GHOR-rol zal de DPG zich dienen te bekwamen in aspecten die crises
en rampen betreffen. De DPG in zijn rol als verantwoordelijke voor de GHOR:
• is stressbestendig en beschikt over het vermogen om kalm te blijven en besluiten te
kunnen nemen onder druk;
• staat open voor adviezen van professionals en is in staat in crisissituaties de juiste
informatie te filteren en te wegen en op basis daarvan beslissingen te nemen.

Passende leiderschapsrollen
•
•
•

Bestuurder: Heeft overzicht en is in staat het grote 'plaatje' te construeren. Heeft het
vermogen om in een spanningsvolle omgeving de juiste keuzes te maken en richting te
geven door complexe vraagstukken terug te brengen tot de essentie.
Verbinder: Ziet het gezamenlijk belang en weet mensen daaraan te verbinden.
Overbrugt verschillen en is het middelpunt van verschillende netwerken.
Bedrijfsmatig manager: toont financieel en kostenbewustzijn en heeft inzicht in de
dynamiek van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in Cao Gemeenten schaal 16. Voor de operationele inzet maakt de
DPG deel uit van een DPG-piket (met vergoeding).
Eenmaal per vier weken heeft de DPG een week lang piket. Om aan de eisen van de piketdienst
te voldoen is het belangrijk dat de DPG snel ter plaatse kan zijn indien nodig. Daarbij is het een
eis dat de DPG in staat is om binnen 90 minuten na alarmering aanwezig te zijn in ieder
gemeentelijk of regionaal beleidsteam binnen het gecombineerde gebied van IJsselland en
Noord- en Oost-Gelderland.

Procedure
Het Algemeen Bestuur van de GGD benoemt de DPG op voordracht van het Dagelijks Bestuur
en in overeenstemming met het bestuur van de Veiligheidsregio.
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende procedure en data:
• Eerste gespreksronde met selectie- en adviescommissie: woensdagmiddag 5 juni
• Tweede gespreksronde met selectie- en adviescommissie: woensdagmiddag 19 juni
• Kennismaking Dagelijks Bestuur en ondernemingsraad:
maandagmiddag 24 juni
• Benoeming door het Algemeen Bestuur:
vergadering van 4 juli
GGD NOG laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs,
partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een
korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan ggdnog@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Madelon van
Rijn op 020-7267272.
Een assessment behoort tot de mogelijkheden.

Adviesnota
Algemeen bestuur
Datum:

4 juli 2019

Agendapunt:
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Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Onderwerp:

1e Bestuursrapportage 2019 en 3e begrotingswijziging 2019

Voorstel:
1. kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2019, met als belangrijkste
bevindingen:
a. In de rapportage is nog geen rekening gehouden met een mogelijke
loonsverhoging als gevolg van een nieuwe cao.
b. Het budget onvoorzien is volledig ingezet voor ziektevervanging en werving
directeur publieke gezondheid
c. In de onttrekking van de reserve is de winstbestemming uit de jaarstukken
verwerkt. Tegenover deze onttrekking staan extra lasten bij jeugdgezondheid
(personeel om achterstanden in te lopen) en bij het programma overhead voor
lasten vertrek manager. Er resteert een ongedekt bedrag van € 105.000.
d. De productie zoals deze is afgesproken in de Programmabegroting 2019 en het
inlopen van de achterstanden bij jeugdgezondheid ligt op schema
2. de 3e begrotingswijziging 2019 vast te stellen, waarin een enkele kleine
verschuivingen tussen de programma’s zijn verwerkt die voortvloeien uit de 1e
Bestuursrapportage 2019.

Inleiding
Tweemaal per jaar informeren wij uw bestuur in de bestuursrapportage over de prognose ten
opzichte van de begroting. De bestuursrapportage is gebaseerd op de managementrapportage, waarin de directeur verantwoording aflegt aan ons bestuur. De geactualiseerde
cijfers hebben wij verwerkt in een begrotingswijziging.

Beoogd effect
Inzicht in de realisatie van beleid en activiteiten, en actualisatie van de ramingen.
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Argumenten
1.1. Periodiek legt het dagelijks bestuur verantwoording af voor het gevoerde dagelijks
beheer in de vorm van een bestuursrapportage.
Met deze rapportage informeren wij uw bestuur over de voortgang van de realisatie en de
bedrijfsvoering en kunt u – indien gewenst – nog bijsturen.
1.2. De rapportage geeft een beeld van de voortgang van beleid en activiteiten
Deze rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:
• een “stoplichtenoverzicht” van de beleidsprioriteiten uit de Programmabegroting 2019,
met toelichting op afwijkingen en met vermelding van bijzonderheden en actualiteiten.
• rapportage van ontwikkelingen in de bedrijfsvoering
• financiële rapportage.
Het “stoplichtenoverzicht” geeft aan dat de GGD op koers ligt. Enkele beleidsprioriteiten
staan op ‘oranje’ en hebben bijsturing nodig. De GGD ligt in grote lijnen op schema bij het
realiseren van de gemaakte contractafspraken en gestelde productievolumes.
1.3. De rapportage geeft een financiële prognose voor 2019 op basis van de realisatie van
de uitgaven en inkomsten
Deze rapportage is gebaseerd op de realisatiecijfers tot en met 12 april 2019. We lichten
financiële afwijkingen toe en geven een prognose voor het jaar 2019.
In de 1e bestuursrapportage presenteren we een beperkt negatief saldo van € 105.000,
d.w.z. 0,6% van de begroting. De bestemming van het saldo uit de jaarrekening 2018 van
€ 213.000 is in het saldo van deze bestuursrapportage verwerkt.
2.1. De geactualiseerde ramingen van de inkomsten en uitgaven zijn verwerkt in de
3e begrotingswijzing 2019
De geactualiseerde cijfers in de 1e rapportage 2019 leiden tot een aantal verschuivingen
tussen de programma’s.

Kanttekeningen
1.1. Het geprognosticeerd resultaat is € 105.000 negatief.
Er zijn enkele incidentele kosten. Kijkend naar de huidige en komende ontwikkelingen
moeten we stevig sturen op de realisatie van ‘de nul’ in de begroting 2019.
1.2. Er is geen dekking voor de mogelijke loonsverhoging als gevolg van de nieuwe cao
Als de nieuwe cao is vastgesteld en de loonsverhoging bekend is, rekenen we de gevolgen
hiervan door in de 2e bestuursrapportage 2019. Voor deze lasten is binnen de begroting van
GGD NOG geen dekking. Dit heeft te maken met de wijze van indexeren zoals het algemeen
bestuur die heeft vastgesteld in 2015. Een mogelijkheid is om de extra salarislasten te
dekken uit de Algemene Reserve van GGD NOG. Hiermee voorkomen we een tussentijdse
verhoging van de inwonerbijdrage. Mocht dit zich voordoen, dan komen wij met een voorstel
aan uw bestuur. In de concept-Programmabegroting 2020 zijn de lasten als gevolg van de
salarisverhoging wel gedekt.
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1.3. In de prognose van de 1e rapportage 2019 is er geen budget beschikbaar in de post
onvoorziene lasten
Naast de risico’s uit de normale bedrijfsvoering en de mogelijke loonsverhoging als gevolg
van de nieuwe cao zien wij geen andere risico’s. Risico’s uit normale bedrijfsvoering lossen
we in principe binnen de begroting op.

Financiën
Deze 1e bestuursrapportage 2019 sluit met een beperkt negatief resultaat van € 105.000.
Wij sturen op een “nul” saldo aan het eind van het jaar.

Vervolg
De GGD hanteert de geactualiseerde cijfers van de begroting 2019 als het financieel kader
voor dit jaar.

Communicatie
De raden van de gemeenten worden geïnformeerd via het AB-verslag en de samenvatting
daarvan.

Warnsveld, 6 juni 2019
Het Dagelijks Bestuur,

D.W. ten Brinke,
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg,
voorzitter

Bijlagen:
1. 1e Bestuursrapportage 2019
2. 3e begrotingswijziging 2019
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1e Bestuursrapportage
2019

Warnsveld, mei 2019
1
37

Inhoudsopgave

1e Bestuursrapportage 2019 ..........................................................................................................
1.
Inleiding .............................................................................................................................. 3
2.
Programmaplan .................................................................................................................. 4
2.1
Programma Jeugdgezondheid .......................................................................................... 4
2.2
Programma Algemene gezondheidszorg .......................................................................... 7
2.3
Programma Kennis en expertise ....................................................................................... 9
2.4
Programma Maatschappelijke zorg ................................................................................. 11
2.5
Programma Publieke Gezondheid Vluchtelingen ............................................................ 12
2.6
Programma Inwonerbijdrage en Organisatieprojecten .................................................... 13
2.7
Programma Overhead en budget onvoorzien ................................................................. 14
3.
Bedrijfsvoering ................................................................................................................. 16
3.1
Inleiding .......................................................................................................................... 16
3.2
Kwaliteit .......................................................................................................................... 16
3.3
Risicoanalyse ................................................................................................................. 17
3.4
Financiële verantwoording GGD ..................................................................................... 17

2
38

1. Inleiding
De 1e Bestuursrapportage 2019 GGD Noord en Oost Gelderland is gereed. Het bepalen van de
bereikte resultaten, de gerealiseerde omzet en investeringen, alles staat weer op een rij.
Het MT bespreekt en beoordeelt de teamresultaten en trekt conclusies over bijsturen: koers
verleggen, versnellen of juist afremmen. De directie legt vervolgens verantwoording af aan het
dagelijks bestuur, en het dagelijks bestuur in de bestuursrapportage aan het algemeen bestuur.
De belangrijkste vragen zijn of we de goede dingen doen en tijdig en in de juiste hoeveelheid en
natuurlijk de ‘match’ tussen begroten en investeren. De geleverde prestaties naar burgers en
bestuurders zijn op orde. De dienstverlening is conform beleid. De financiële paragraaf laat een
beperkt negatief resultaat zien van één ton, een half procent van onze omzet. Er zijn enkele
incidentele kosten en de begroting is scherp neergezet. Kijkend naar de huidige en komende
ontwikkelingen moeten we stevig sturen op de realisatie van ‘de nul’ in de begroting 2019
Uit het saldo van de jaarrekening van 2018 is € 213.000 bestemd 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. Dit is verwerkt in deze rapportage.
In de eerste maanden van 2019 heeft de GGD de massavaccinatie Meningococcen, HPV en
BMR/DTP uitgevoerd. De tweede ronde is gestart in mei. Voor de zomer hopen we 30.000
kinderen te hebben gevaccineerd zodat ze zijn beschermd.
De organisatieverandering naar zelforganiserende teams is - in bijgestelde vorm- volop in
ontwikkeling. Hierbij is informatievoorziening een speerpunt. Dan hebben we het over prestatie
indicatoren en over informatie per gemeente.
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2. Programmaplan
Het volgende overzicht geeft de voortgang weer van het programmaplan uit de
Programmabegroting 2019. Het gaat om de volgende programma’s:
• Jeugdgezondheid
• Algemene gezondheidszorg
• Kennis- en Expertise
• Maatschappelijke Zorg
• Publieke gezondheid vluchtelingen.
• Inwonerbijdrage en organisatieprojecten
• Overhead

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.

2.1

Programma Jeugdgezondheid
2.1.1

Wat hebben gedaan?

Jeugdgezondheidszorg voor adolescenten
Indicator: De GGD treedt met de betrokken 21 gemeenten in overleg over een
collectieve opdracht voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg voor
adolescenten. Dit overleg gaat over welke activiteiten het JGZ-aanbod voor
deze doelgroep omvat en over de bekostiging ervan.
De 8 gemeenten in de Achterhoek nemen het Gezondheidsonderzoek
(GO) bij adolescenten volledig af. Dit betekent inclusief het
praktijkonderwijs. De 5 gemeenten in Midden IJssel/Oost-Veluwe, nemen het
GO voor een gedeelte af, exclusief praktijkonderwijs. Met uitzondering van de
gemeente Nunspeet nemen de gemeenten op de Noord-Veluwe het GO
adolescenten niet af. Ondanks dat de opdracht is dit door een erkende
organisatie voor Jeugdgezondheid (JG) te laten uitvoeren, worden op dit
moment op de Noord-Veluwe geen activiteiten vanuit de JG op adolescenten
ingezet. Zij zijn hier al geruime tijd met elkaar over in gesprek.
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Preventieve functie jeugdgezondheidszorg
Indicator: De opdracht voor de jeugdgezondheidszorg in het publieke domein
gaat over de gezondheid van de gehele populatie jeugdigen. Ook wil de
jeugdgezondheidszorg meer inzetten op het voorkomen dat kinderen en
jongeren in de jeugdzorg terechtkomen. Hiertoe verkent de GGD met de
gemeenten en samenwerkingspartners de mogelijkheden.
In de drie subregio’s wordt hier verschillend op ingezet. Dit varieert van
regionaal tot lokaal niveau en is afhankelijk van de door de gemeente
gekozen structuur voor de toegang tot de jeugdzorg. De JG zit met de
verschillende samenwerkingspartners bij iedere gemeente aan tafel. De roep
om preventie aan de voorkant wordt steeds groter. Door de grote
overschrijding op de jeugdzorg en de daardoor ontstane tekorten bij
gemeenten is het soms lastig de koers daadwerkelijk te verleggen naar
preventie. De doorontwikkeling van het programma JG zet hier ook op in. Zie
ook punt ‘bestaand beleid voortzetten’.

Bestaand beleid voortzetten
Indicator: Voor het overige zet de GGD het bestaande beleid voort: de GGD
richt zich bij de uitvoering van jeugdgezondheidszorg op doorontwikkeling van
de JGZ-activiteiten, op samenwerking met ketenpartners en gemeenten en op
lokaal maatwerk.
De jeugdgezondheidzorg wil stevig inzetten op vier pijlers van de
preventieagenda: ouderschap, hechting, gezondheid en weerbaarheid.
Samen met onderwijs, jeugdhulp en huisartsen kan de JGZ bijdragen aan de
aanpak van hardnekkige maatschappelijke problemen, zoals schoolverzuim,
kindermishandeling en armoede.
Het programma doorontwikkeling JG richt zich vooral op activiteiten
die de veerkracht en weerbaarheid van jeugdigen vergroten. Hier
sluiten de vier thema’s van het preventieakkoord goed bij aan. In dit
programma wordt gebruik gemaakt van de innovatiekracht van de
medewerkers, kernpartners en ambtenaren die betrokken willen zijn bij deze
ontwikkelingen. Op dit moment zijn er al een aantal goede initiatieven via een
pilot ingezet. Het enthousiasme van kinderen, ouders en schollen hierover is
groot. Tweemaal per jaar wordt een leerbijeenkomst door de GGD
georganiseerd, hiervoor worden professionals (ook van kernpartners)
ambtenaren en management uitgenodigd. De eerste bijeenkomst is op 17 juni
gepland.

5
41

Ontwikkelingen
De eerste maanden van dit jaar hebben in het teken gestaan van de eerste ronde
massavaccinatie. Meningococcen, HPV en BMR/DTP zijn per gemeente in een gezamenlijke
bijeenkomst opgepakt. De tweede ronde start in mei.
Het mag gezegd worden dat het een majeure operatie is om alle inhaal- en reguliere vaccinaties
voor de zomer van 2019 te geven. Maar het is ons gelukt. Met een hoge inzet van alle
medewerkers van de GGD. Dit onder het motto van. “Je werkt bij de GGD, dus je doet mee”.
De arbeidsmarkt voor jeugdartsen wordt zeer nijpend. Daar waar men in het westen van het land
al een aantal jaren tegenaan loopt, komt nu ook in het oosten binnen. Door verloop en het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van een aantal jeugdartsen heeft de GGD al geruime
tijd een aantal niet ingevulde artsenvacatures. Diverse bronnen en methoden zijn al ingezet. De
zomermaanden worden gebruikt om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om de kracht en
de expertise van de jeugdarts te behouden in relatie tot een eventuele taakherschikking.

2.1.2

Wat heeft het gekost ?

Staat van baten en lasten

Begroting
2019

Marap april

Verschil
Marap april
t.o.v.
Begroting

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

1.200
4.681
-3.481
0
0
-3.481

1.222
4.894
-3.672
0
77
-3.595 €

22
213
-191
0
77
-114

Het resultaat van het programma Jeugdgezondheid wijzigt door extra inzet voor de vervanging van
langdurig zieken. Deze extra lasten worden voor een deel gedekt door de reservering uit het saldo
van de jaarrekening 2018. Het restant wordt gedekt uit de post onvoorzien.
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2.2

Programma Algemene gezondheidszorg
2.2.1

Wat hebben ervoor gedaan?

: Veranderingen arrestantenzorg en lijkschouw
Indicator: De GGD speelt in op mogelijke veranderingen in de taken
arrestantenzorg en lijkschouw die de GGD nu uitvoert. Het rijk neemt
waarschijnlijk in 2018/2019 besluiten over de inrichtring van de forensische
geneeskunde. Dit gebeurt op basis van rapporten die adviescommissies de
afgelopen tijd hebben uitgebracht over de forensisch medische expertise voor
kinderen, over forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg
en over de keten van lijkschouw tot gerechtelijke sectie.
Met de 5 GGD’en in Oost bereiden wij ons voor op de aanbesteding
van arrestantenzorg. Laatste signalen van het ministerie zijn dat zij zich
nog beraden op de resultaten van de onderzoeken. De aanbesteding wordt
getemporiseerd.

Omgevingswet en gezonde leefomgeving
Indicator: De GGD werkt aan proactieve ondersteuning van de gemeenten bij
hun voorbereiding op de Omgevingswet, met de expertise van de medische
milieukundigen. Gemeenten bereiden zich voor op de Omgevingswet, die
gemeenten opdracht geeft om gezondheid van de inwoners mee te wegen in
het ruimtelijk beleid. Doel is een gezonde leefomgeving te stimuleren.
De GGD geeft veel ondersteuning aan gemeenten. Bij diverse
projecten wordt gezamenlijk opgetrokken met de omgevingsdienst en
zo mogelijk de VNOG.

Psychosociale hulpverlening bij grote (dreigende) incidenten
Indicator: Bij grote (dreigende) incidenten is ook psychosociale hulpverlening
voor betrokkenen belangrijk. Als er een grootschalig incident is, wordt de
PSHOR ingezet, Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. Dit
is een wettelijk GGD-taak. GGD NOG nam in 2018 de feitelijke uitvoering van
deze taak over van GGNet. In 2019 geeft de GGD deze taak vorm en inhoud.
Daarbij werkt de GGD samen met de Veiligheidsregio (GHOR),
maatschappelijk werk, slachtofferhulp en de GGZ. Daarnaast biedt de GGD
ondersteuning bij kleinschalige (dreigende) maatschappelijke onrust.
PSHOR is medio 2018 geheel overgegaan naar de GGD. De eerste
evaluatie volgt in mei 2019.
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Ontwikkelingen
Vanuit het ministerie van VWS is een aanvulling op de subsidieregeling seksuele gezondheid
aangekondigd. Deze is bedoeld voor het verstrekken van PREP en begeleiden van gebruikers van
PREP door de GGD. PREP is een middel ter voorkoming van hiv. Hierin werken wij samen met de
GGD’en in Gelderland en Overijssel.

2.2.2

Wat heeft het gekost ?

Staat van baten en lasten

Begroting
2019

Marap april

Verschil
Marap april
t.o.v.
Begroting

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

4.599
6.010
-1.411
0
0
-1.411

4.654
6.130
-1.476
0
0
-1.476

55
120
-65
0
0
-65

Het resultaat op het programma Algemene Gezondheidzorg is € 65.000 lager dan begroot. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door ziektevervanging bij het product Toezicht Kinderopvang. De
baten stijgen met € 55.000 door extra taken bij infectieziektebestrijding, Seksuele gezondheid,
Reizigersvaccinatie en Forensische geneeskunde. De lasten stijgen evenredig mee met de extra
baten, omdat extra formatie wordt ingezet.
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2.3

Programma Kennis en expertise

2.3.1

Wat hebben we ervoor gedaan?

Kansen landelijk preventieakkoord benutten voor Noord- en OostGelderland
Indicator: Het kabinet-Rutte III stelt jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar voor
preventie en gezondheidsbevordering. Het rijk wil een nationaal
preventieakkoord sluiten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders,
zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en
maatschappelijke organisaties. De focus van het akkoord moet volgens het
kabinet liggen op de aanpak van roken, overgewicht en problematisch
alcoholgebruik. Aan het thema overgewicht zijn de onderdelen bewegen en
voeding onlosmakelijk verbonden.
GGD’en en andere partijen pleiten voor een langjarig actieplan gezond
gedrag (‘Vitaal Nederland’) met concrete doelen op de belangrijkste
leefstijlvariabelen en een afgewogen mix van collectieve maatregelen.
GGD NOG draagt via GGD GHOR Nederland landelijk bij aan de
totstandkoming van het Preventieakkoord. Daarnaast willen wij samen met
de gemeenten een regionale vertaling van het Preventieakkoord naar de
Noord- en Oost-Gelderland realiseren.
In de bestuursagenda is gekozen om de nadruk te leggen op het
thema roken. Op dit moment vindt overleg met de gemeenten plaats
over de aard en inzet van de GGD bij een langdurig programma waarin
vooral ingezet zal gaan worden op een rookvrije generatie. Inzet op preventie
van alcoholgebruik en overgewicht zal hierdoor verminderen en zal zoveel
mogelijk geborgd gaan worden in de basisactiviteiten van de GGD. Het
platform NOG Fitter en Vitaler breidt uit en is een van de interventies die
ingezet gaat worden bij Achterhoek, de gezondste regio.
Ontwikkelingen
De epidemiologen zijn nauw betrokken bij de dashboardontwikkeling op GGD-niveau maar ook bij
de ontwikkelingen van de factsheets, met data, voor de gemeenten. Meten is weten wordt steeds
belangrijker. De gemeenten zien steeds meer de toegevoegde waarde van cijfers en analyse
hiervan voor het onderbouwen van hun beleid. Het opnemen van een Gecombineerde
Leefstijlinterventie (GLI) in de basiszorgverzekering heeft consequenties voor de GGD als het gaat
om het eigenaarschap van de interventie Slimmer. Samen met de universiteit van Wageningen
wordt bekeken of de academische werkplaats AGORA hier een rol kan spelen, dit geldt ook voor
de Promuscle-interventie
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2.3.2

Wat heeft het gekost?

Staat van baten en lasten

Begroting
2019

Marap april

Verschil
Marap april
t.o.v.
Begroting

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

264
1.577
-1.313
23
0
-1.336

322
1.630
-1.308
23
0
-1.331

58
53
5
0
0
5

De geprognosticeerde baten stijgen met € 58.000 door extra kosten voor met name het project
‘Samen in beweging met kwetsbare bewoners’. Hier staan evenredige lasten tegenover.
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2.4

Programma Maatschappelijke zorg

2.4.1

Wat hebben ervoor gedaan?

Sluitende aanpak personen met verward gedrag
Indicator: In 2017 en 2018 heeft de GGD op verzoek van burgmeesters en
wethouders Zorg geholpen bij het in beeld brengen van de toenemende
problematiek van personen met ‘verward gedrag’ en de gewenste, sluitende
aanpak. In opdracht van gemeenten kan de GGD verdere ondersteuning
bieden bij gemeente-overstijgende onderwerpen.
De bestuursopdracht is afgerond. Wij blijven op enkele onderdelen
betrokken bij het vervolg. De werkzaamheden stemmen wij af met de
gemeenten
Ontwikkelingen
De subsidie is verhoogd waardoor er we extra personeel kunnen inzetten. De GGD overlegt met
gemeenten en GGZ-instellingen over de consequenties van de Wet verplichte GGZ

2.4.2

Wat heeft het gekost?

Staat van baten en lasten

Begroting
2019

Marap april

Verschil
Marap april
t.o.v.
Begroting

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

694
567
127
0
0
127

775
643
132
0
0
132

81
76
5
0
0
5

Het resultaat van het programma Maatschappelijke Zorg blijft nagenoeg gelijk aan de begroting.
Wel zien we een toename van zowel de baten als de lasten. De baten stijgen door uitbreiding van
de taken op de Noord-Veluwe en daarmee de lasten ook.

11
47

2.5

Programma Publieke Gezondheid Vluchtelingen

2.5.1

Wat hebben ervoor gedaan?

Gezonde nieuwkomers
Indicator: De GGD voert de publieke gezondheidszorg uit voor statushouders,
die wonen in de gemeenten. Deze taken zijn gericht op het bewaken van de
gezondheid van nieuwkomers, vergroten van gezondheidsvaardigheden, het
versterken van het netwerk rondom nieuwkomers en het ondersteunen van de
gemeente bij de integratie van nieuwkomers. De GGD voert deze taken uit als
een samenhangend geheel uit. In 2019 voert de GGD deze taken uit volgens
de structurele afspraken die de gemeenten in 2018 maken.
De uitvoering ligt op schema

Ontwikkelingen
Er is een flinke toename van bewoners in asielzoekerscentra. Dit wordt veroorzaakt door een sterk
afgenomen door- en uitstroom. De instroom neemt ook af.
2.5.2

Wat heeft het gekost?

Staat van baten en lasten

Begroting
2019

Marap april

Verschil
Marap april
t.o.v.
Begroting

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

272
420
-148
0
0
-148

350
463
-113
0
0
-113

78
43
35
0
0
35

Bij het programma Publieke gezondheid vluchtelingen is het resultaat € 35.000 hoger dan begroot.
De opbrengst stijgt met € 78.000. Hiervan wordt € 41.000 veroorzaakt door meer vluchtelingen op
de COA-locaties en € 37.000 door extra opbrengsten van gemeenten voor de inzet van een
projectleider voor statushouders. De lasten stijgen met € 43.000 door extra inzet GB-medewerkers
en hogere tolkkosten.
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2.6

Programma Inwonerbijdrage en Organisatieprojecten
2.6.1

Wat hebben ervoor gedaan?

Doorontwikkelen klant en resultaatgerichtheid GGD
Indicator: In 2018 rondt de GGD de eerste fase van de organisatieverandering
naar zelforganiserende teams af. In 2019 gaat deze ontwikkeling verder.
Voorop staat dat de medewerkers als professionals samenwerken in teams en
de klant bieden wat nodig is
Naar aanleiding van het rapport van Lysias, de uitkomsten van het
medewerkersonderzoek en de aanbevelingen van de
ondernemingsraad is er een actieplan organisatieontwikkeling opgesteld om
zelforganisatie binnen de GGD verder door te ontwikkelen. Verschillende
acties zijn in gang gezet om teams te ondersteunen.

2.6.2

Wat heeft het gekost?

Staat van baten en lasten

Begroting
2019

Marap april

Verschil
Marap april
t.o.v.
Begroting

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

11.108
117
10.991
0
0
10.991

11.108
117
10.991
0
0
10.991

0
0
0
0
0
0
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2.7

Programma Overhead en budget onvoorzien
2.7.1

Wat hebben we ervoor gedaan?

Bestuursagenda 2018-2022 opstellen
Indicator: Het nieuwe GGD-bestuur, dat in het voorjaar van 2018 aantreedt,
stelt een bestuursagenda op voor de bestuursperiode 2018-2022. Mogelijke
ingrediënten hiervoor staan in de Terugblik Bestuursagenda 2014-2018
(vastgesteld door AB op 15 februari 2018) en deze Programmabegroting.
De bestuursagenda 2019-2023 is door het AB vastgesteld en wordt in
de loop van 2019 in samenwerking met gemeenten verder uitgewerkt.

Beleids- en begrotingscyclus verbeteren
Indicator: In 2018 is de GGD gestart met een verbetertraject voor de beleidsen begrotingscyclus. In 2019 willen wij verbeteringen doorvoeren. Hiermee
willen wij een budgetcyclus realiseren, die doelmatig is, de
besluitvormingsprocessen bij gemeenten en GGD ondersteunt en die
gemeenten en andere stakeholders voorziet van passende informatie.
De beleids- en budgetcyclus voldoet. We gaan vooral inzetten op
betere informatie naar de gemeenten.
2.7.2

Wat heeft het gekost?

Overhead

Staat van baten en lasten

Begroting
2019

Marap april

Verschil
Marap april
t.o.v.
Begroting

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

20
4.748
-4.728
0
161
-4.567

30
5.063
-5.033
0
320
-4.713

10
315
-305
0
159
-146

Het resultaat van het programma overhead is € 146.000 negatief. De lasten zijn € 315.000 hoger
dan begroot. Dit betreft een stijging door hogere personele lasten als gevolg van het vertrek van
een manager en de wervingskosten voor de nieuwe directeur publieke gezondheid. Een deel van
deze lasten wordt gedekt uit de reservering van het saldo van de jaarrekening 2018 en een deel uit
het budget onvoorzien.
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Budget onvoorzien

Staat van baten en lasten

Onvoorzien

Begroting
2019

175

Marap april

0

Verschil
Marap april
t.o.v.
Begroting
175

Het budget onvoorzien is volledig ingezet voor de wervingskosten voor een nieuwe directeur
publieke gezondheid en vervanging van langdurig zieken bij Jeugdgezondheid en Toezicht
Kinderopvang. Deze lasten staan gepresenteerd bij de programma’s Overhead, Jeugdgezondheid
en Algemene Gezondheid.
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3. Bedrijfsvoering
3.1

Inleiding

Deze rapportage is gebaseerd op de realisatiecijfers tot en met 12 april 2019. We geven een
prognose voor het jaar 2019 en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019
(2e begrotingswijziging 2019).
Het gerealiseerd resultaat is € 105.000 negatief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lasten
als gevolg van het vertrek van een manager, wervingskosten nieuwe directeur publieke
gezondheid en de vervanging van langdurig zieken. De post onvoorzien is niet toereikend om al
deze lasten te dekken. Het budget onvoorzien is ingezet voor deze lasten.
Ten tijde van het opstellen van de 1e bestuursrapportage 2019 zijn de cao-onderhandelingen in
volle gang. Omdat onduidelijk is hoe hoog de salarisverhoging uitvalt, hebben wij in de 1e
bestuursrapportage 2019 geen rekening gehouden met mogelijk hogere salarislasten als gevolg
van de nog af te sluiten cao. Als de cao is vastgesteld en de loonsverhoging bekend is rekenen we
de gevolgen hiervan door in de 2e bestuursrapportage 2019. Voor deze lasten is binnen de
begroting van GGD NOG geen dekking. Dit heeft te maken met de wijze van indexeren zoals die
door het Algemeen Bestuur is vastgesteld in 2015. Een mogelijkheid is om de extra salarislasten te
dekken uit de Algemene Reserve van GGD NOG. Hiermee voorkomen we een tussentijdse
verhoging van de inwonerbijdrage. Hiervoor komt dan ook een voorstel aan het Algemeen bestuur.
Voor 2020 zijn de lasten als gevolg van de salarisverhoging wel gedekt.
Uit het saldo van de jaarrekening van 2018 is € 213.000 bestemd 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. Dit is verwerkt in deze rapportage.

3.2

Kwaliteit

In juni 2018 heeft GGD NOG het HKZ-certificaat Publieke Gezondheid 2015 behaald. Hiermee
toont GGD NOG aan dat hij:
• intern de zaken goed op orde heeft;
• de klant centraal stelt;
• voortdurend en systematisch werkt aan verbetering.
Ontwikkelingen
• GGD NOG is op landelijk niveau in gesprek over ontwikkelingen in het kader van
kwaliteitszorg. Hoe borgen we de kwaliteit van de GGD’en in een snel, veranderende
omgeving en bij ontwikkelingen zoals zelforganisatie? De uitkomst van deze gesprekken
zijn input voor het op te stellen kwaliteitsbeleid.
• Ten aanzien van de AVG is vooruitgang geboekt. Het contact met de informatiebeveiligers
van HSC is verbeterd, waardoor verbetermaatregelen sneller in gang worden gezet.
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•

3.3

Daarnaast zijn er beleidsstukken opgesteld en DPIA’s uitgevoerd. De planning is dat het 1
september 2019 is afgerond.
Het verbijzonderde interne controleplan is vastgesteld door het MT. De kwaliteitsadviseur
kan van daaruit haar verbijzonderde interne controleactiviteiten uitvoeren.

Risicoanalyse

GGD NOG heeft een informatie/adviesnotitie risicomanagement en weerstandsvermogen
opgesteld. Deze is in het Algemeen Bestuur van 11 april 2019 vastgesteld. Het
weerstandsvermogen voldoet aan de norm die het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld. Bij het
opstellen van de jaarstukken 2019 wordt het weerstandsvermogen opnieuw getoetst.
Risico’s voor de GGD de we nu voor 2019 zien, zijn:
• Organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van zelforganisatie binnen de teams
• Collectieve loonsverhoging als gevolg van nieuwe cao
• Nieuwe wetgeving voor gegevensbescherming

3.4

Financiële verantwoording GGD
3.4.1

Algemeen

In deze eerste bestuursrapportage presenteren we een negatief resultaat van € 105.000
3.4.2

Staat van baten en lasten GGD en toelichting

X € 1.000

Staat van baten en lasten

Begroting
2019

Verschil
Marap april
Marap april
t.o.v.
Begroting

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

18.157
18.295
-138
23
161
0

18.461
18.940
-479
23
397
-105

304
645
-341
0
236
-105

Aandachtspunten zijn:
• In de marap april is nog geen rekening gehouden met een mogelijke loonsverhoging als gevolg
van een nieuwe cao.
• Het budget onvoorzien is volledig ingezet voor ziektevervanging en werving directeur publieke
gezondheid
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•

In de onttrekking van de reserve is de winstbestemming uit de jaarstukken verwerkt.
Tegenover deze onttrekking staan extra lasten bij JG (personeel om achterstanden in te lopen)
en bij het programma overhead voor lasten vertrek manager. Er resteert een ongedekt bedrag
van € 105.000.
Op alle programma’s stijgen de baten ten opzichte van de begroting. Dit betreft extra
opdrachten/taken waardoor ook de lasten stijgen.

•

3.4.3

Staat van baten en lasten per programma en toelichting

X € 1.000

Staat van baten en lasten per programma

Begroting
2019

Verschil
Marap april
Marap april
t.o.v.
Begroting

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

1.200
4.681
-3.481
0
0
-3.481

1.222
4.894
-3.672
0
77
-3.595

22
213
-191
0
77
-114

4.599
6.010
-1.411
0
0
-1.411

4.654
6.130
-1.476
0
0
-1.476

55
120
-65
0
0
-65

264
1.577
-1.313
23
0
-1.336

322
1.630
-1.308
23
0
-1.331

58
53
5
0
0
5

694
567
127
0
0
127

775
643
132
0
0
132

81
76
5
0
0
5

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

Staat van baten en lasten per programma

Begroting
2019

Verschil
Marap april
Marap april
t.o.v.
Begroting

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

272
420
-148
0
0
-148

350
463
-113
0
0
-113

78
43
35
0
0
35

11.108
117
10.991
0
0
10.991

11.108
117
10.991
0
0
10.991

0
0
0
0
0
0

20
4.748
-4.728
0
161
-4.567

30
5.063
-5.033
0
320
-4.713

10
315
-305
0
159
-146

175

0

175

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

Overhead
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat
Onvoorzien
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Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

BESLUIT:

De 3e wijziging van de begroting 2019 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli 2019

D.W. ten Brinke
directeur publieke gezondheid

GGD Noord- en Oost-Gelderland

G. van den Berg
voorzitter

3e begrotingswijziging 2019
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3e begrotingswijziging 2019
Op 22 november 2018 heeft het Algemeen Bestuur de 2e begrotingswijziging 2019 vastgesteld.
Het Dagelijks Bestuur is daarmee gemachtigd tot het doen van inkomsten en uitgaven op
programmaniveau.
De programmabegroting bestaat uit vijf inhoudelijke programma's en twee ondersteunend programma.
Elk programma bestaat weer uit een aantal producten. De 1e Bestuursrapportage 2019 leidt tot een
aantal verschuivingen tussen de programma’s. In het onderstaande overzicht staat per programma de
2e begrotingswijziging 2019 en de 3e begrotingswijziging 2019 en de verschillen tussen beide.

Bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten per programma

2e
Begrotings
wijziging
2019

3e
Begrotings
wijziging
2019

1.200
4.681
-3.481
0
0
-3.481

1.222
4.894
-3.672
0
77
-3.595

22
213
-191
0
77
-114

4.599
6.010
-1.411
0
0
-1.411

4.654
6.130
-1.476
0
0
-1.476

55
120
-65
0
0
-65

264
1.577
-1.313
23
0
-1.336

322
1.630
-1.308
23
0
-1.331

58
53
5
0
0
5

694
567
127
0
0
127

775
643
132
0
0
132

81
76
5
0
0
5

Verschil

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

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
GGD Noord- en Oost-Gelderland

3e begrotingswijziging 2019
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Bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten per programma

2e
Begrotings
wijziging
2019

3e
Begrotings
wijziging
2019

272
420
-148
0
0
-148

350
463
-113
0
0
-113

78
43
35
0
0
35

11.108
117
10.991
0
0
10.991

11.108
117
10.991
0
0
10.991

0
0
0
0
0
0

20
4.748
-4.728
0
161
-4.567

30
5.063
-5.033
0
320
-4.713

10
315
-305
0
159
-146

175

0

175

Verschil

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

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

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

Toelichting:
Het resultaat van het programma Jeugdgezondheid wijzigt door extra inzet voor de vervanging van
langdurig zieken. Deze extra lasten worden voor een deel gedekt door de reservering uit het saldo van
de jaarrekening 2018. Het restant wordt gedekt uit de post onvoorzien
Het resultaat op het programma Algemene Gezondheidzorg is € 65.000 lager dan begroot. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door ziektevervanging bij het product Toezicht Kinderopvang. De baten
stijgen met € 55.000 door extra taken bij infectieziektebestrijding, Seksuele gezondheid,
Reizigersvaccinatie en Forensische geneeskunde. De lasten stijgen evenredig mee met de extra
baten, omdat extra formatie wordt ingezet

GGD Noord- en Oost-Gelderland
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De geprognosticeerde baten stijgen met € 58.000 door extra kosten voor met name het project ‘Samen
in beweging met kwetsbare bewoners’. Hier staan evenredige lasten tegenover
Het resultaat van het programma Maatschappelijke Zorg blijft nagenoeg gelijk aan de begroting. Wel
zien we een toename van zowel de baten als de lasten. De baten stijgen door uitbreiding van de taken
op de Noord-Veluwe en daarmee de lasten ook.
Bij het programma Publieke gezondheid vluchtelingen is het resultaat € 35.000 hoger dan begroot. De
opbrengst stijgt met € 78.000. Hiervan wordt € 41.000 veroorzaakt door meer vluchtelingen op de
COA-locaties en € 37.000 door extra opbrengsten van gemeenten voor de inzet van een projectleider
voor statushouders. De lasten stijgen met € 43.000 door extra inzet GB-medewerkers en hogere
tolkkosten
Het resultaat van het programma overhead is € 146.000 negatief. De lasten zijn € 315.000 hoger dan
begroot. Dit betreft een stijging door hogere personele lasten als gevolg van het vertrek van een
manager en de wervingskosten voor de nieuwe directeur publieke gezondheid. Een deel van deze
lasten wordt gedekt uit de reservering van het saldo van de jaarrekening 2018 en een deel uit het
budget onvoorzien
Het budget onvoorzien is volledig ingezet voor de wervingskosten voor een nieuwe directeur publieke
gezondheid en vervanging van langdurig zieken bij Jeugdgezondheid en Toezicht Kinderopvang. Deze
lasten staan gepresenteerd bij de programma’s Overhead, Jeugdgezondheid en Algemene
Gezondheid.

Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Staat van baten en lasten

2e
Begrotings
wijziging
2019

3e
Begrotings
wijziging
2019

18.157
18.295
-138
23
161
0

18.461
18.940
-479
23
397
-105

Verschil

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

GGD Noord- en Oost-Gelderland

304
645
-341
0
236
-105

3e begrotingswijziging 2019
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Toelichting:
•

Het verwachte saldo voor bestemming is € 52.000 positief.

•

Tussen de programma’s vinden verschuivingen plaats. De reiskosten zijn in de eerste burap bij
de programma’s gepresenteerd. De dekking was niet aangepast. In deze begrotingswijziging is
dit aangepast. Hierdoor stijgen de lasten op het programma overhead en dalen de indirecte
kosten op de programma’s. Dit heeft geen invloed op het saldo.

•

De baten bij het programma Jeugdgezondheid stijgen met € 222.000. Deze stijging wordt
veroorzaakt door extra baten voor:
o Meningokokkencampagne
o AIOS (arts in opleiding tot specialist)
o Plustaken in opdracht van de gemeente.
Tegenover deze baten staan extra lasten voor personeel dat deze taken uitvoert.

•

De baten bij de programma’s Algemene Gezondheidszorg en Kennis & Expertise stijgen. Dit
komt door extra opdrachten van de gemeenten en extra taken bij reizigersadvisering en toezicht
kinderopvang. De ontvangst van MOA-geld (Medische opvang asielzoekers) zorgt voor hogere
baten bij het programma Publieke Gezondheid Vluchtelingen. Hiervan zijn de kosten van de
projectleider gefinancierd

•

Het budget onvoorzien is ingezet voor de vervanging van langdurig zieken bij
Jeugdgezondheid.

•

De producten reizigersadvisering en arrestantenzorg vallen onder de vennootschapsbelasting.
We verwachten op arrestantzorg een positief saldo over 2018, zodat we vennootschapsbelasting moeten afdragen. In deze vierde begrotingswijziging hebben we hiervoor € 15.000
opgenomen bij het programma Algemene Gezondheidzorg.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

3e begrotingswijziging 2019
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Adviesnota
Algemeen bestuur
Datum:

4 juli 2019

Agendapunt:

7

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Onderwerp:

Auditcommissie

Voorstel:
1. de auditcommissie 21 november 2019 voorafgaand aan de AB-vergadering
bijeen te laten komen en hiervoor een afvaardiging uit het AB aan te wijzen.
2. als onderwerpen van de auditcommissie de indexeringssystematiek en de
uitkomsten van de interim-controle te agenderen.
3. de auditcommissie jaarlijks voorafgaand aan de vergaderingen van het
algemeen bestuur in april en november bij elkaar te laten komen.

Inleiding
Uw bestuur heeft in uw vergadering van 14 februari 2019 besloten om een auditcommissie in
te stellen:
• die tweemaal per jaar bij elkaar komt (in juli en december);
• die bestaat uit de portefeuillehouder financiën, controller van GGD NOG, de accountant
en de directeur publieke gezondheid;
• waarbij AB-leden worden geïnformeerd over en uitgenodigd voor de auditcommissie. Zij
besluiten per regio om al dan niet iemand af te vaardigen.
In deze adviesnota doen wij een voorstel voor een (iets gewijzigde) uitvoering van dit besluit.

Beoogd effect
Het algemeen bestuur heeft een extra controlemogelijkheid, naast de reeds bestaande
controlemomenten. De GGD kan de bijeenkomsten goed voorbereiden.

Argumenten
1.1. Het is zinvoller een bijeenkomst van de auditcommissie te plannen in november, na de
1e Bestuursrapportage en de interim-controle door de accountant.
In april heeft een afvaardiging van het AB de jaarstukken 2018 besproken met de
accountant, controller en de directeur publieke gezondheid van GGD NOG. In de praktijk is
het niet logisch om in juli een volgende bijeenkomst te organiseren. Dit is krap wat betreft
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planning, maar ook qua onderwerpen. In het AB van juli wordt de 1e bestuursrapportage
2019 besproken. Hieruit kunnen mogelijk onderwerpen voor de auditcommissie naar voren
komen. Daarnaast voert de accountant jaarlijks eind oktober de interim-controle bij GGD
NOG uit. Dit kan een vast onderwerp zijn voor de auditcommissie in november
1.2. Het is efficiënt om de vergadering van de auditcommissie op dezelfde dag te beleggen
als de vergadering van het algemeen bestuur.
De bijeenkomst is voorafgaand aan de AB-vergadering. U hoeft daarom als leden van het AB
niet extra naar de GGD te komen. De auditcommissie kan eventuele bevindingen
rapporteren aan uw bestuur.
2.1 Wij komen in november 2019 met een voorstel over de indexeringssystematiek voor
GGD NOG, op basis van het advies van de ingestelde ambtelijke commissie.
In uw vergadering van 11 april 2019 heeft u de opdracht gegeven om een ambtelijke
commissie in te stellen om alternatieven voor de indexeringssystematiek te verkennen en
hierover voorstellen te doen voor het begrotingsjaar 2021. De commissie bestaat uit
ambtelijke vertegenwoordigers vanuit de drie regio’s en de GGD. Wij komen in de ABvergadering van 21 november met een voorstel.
2.2. De interim-controle vindt eind oktober 2019 plaats
De accountant doet eind oktober de interim-controle bij GGD NOG. Deze is gericht op de
onderbouwing van de controleverklaring bij de jaarrekening 2019. De eerste uitkomsten van
de interim-controle zijn voor half november 2019 beschikbaar.
3.1. De frequentie sluit aan op de vergadering van het algemeen bestuur
De bijeenkomsten van de auditcommissie vinden voorafgaand aan de vergadering van uw
bestuur plaats. In de vergadering van juli en februari kunnen de onderwerpen voor de
auditcommissie worden bepaald.

Kanttekeningen
3.1. In het besluit van het algemeen bestuur staat dat de auditcommissie in de maanden juli
en december bijeenkomst.
Dit voorstel wijkt wat af van het eerdere AB-besluit. De bijeenkomsten van de
auditcommissie vereisen echter een goede voorbereiding en een tijdige uitvraag aan het
algemeen bestuur om een afvaardiging samen te stellen. Met deze planning borgen we dit.

Financiën
n.v.t.

Vervolg
•
•

Na akkoord voorstel de deelnemers aan de auditcommissie aanwijzen in de vergadering
van het algemeen bestuur van 4 juli 2019
Bijeenkomst auditcommissie op 21 november 2019
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2

Communicatie
-

Warnsveld, 6 juni 2019
Het Dagelijks Bestuur,

D.W. ten Brinke
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg,
voorzitter

Bijlagen:
-
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3

Adviesnota - aangepast

(d.d. 25 juni 2019)

Algemeen bestuur
Datum:

4 juli 2019

Agendapunt:

8

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Onderwerp:

Programmabegroting 2020

Voorstel:
1. kennis te nemen van de reacties van het dagelijks bestuur op de zienswijzen van
de gemeenten.
2. de Programmabegroting 2020 vast te stellen.

Inleiding
Uw bestuur stemde op 11 april 2019 in met de concept Programmabegroting 2020. Ook
besloot u in een ambtelijke commissie in te stellen met vertegenwoordigers vanuit de drie
subregio’s en de GGD om alternatieven voor de indexeringssystematiek te verkennen. Deze
commissie is gestart (zie bij agendapunt 3, ingekomen stukken en mededelingen).
Na uw instemming met de concept-Programmabegroting hebben wij deze aan de raden van
de deelnemende gemeenten toegezonden. Gemeenten hebben wij verzocht om vóór 12 juni
2019 hun eventuele zienswijzen te geven (binnen acht weken).
Beoogd effect
Besluit AB over de Programmabegroting 2020.
Argumenten
1.1.
Uit de ontvangen zienswijzen blijkt dat de gemeenten over het algemeen positief
staan tegenover de Programmabegroting.
De meeste gemeenten hebben geen zienswijze of een instemmende zienswijze
ingediend. De gemeenten Apeldoorn, Epe, en Hattem stemmen in met de concept
Programmabegroting.
Hattem is blij met de toezegging van het AB om te zoeken naar mogelijkheden voor
besparingen die leiden tot verlaging van de inwonerbijdrage 2020. Zij willen dit met
het indienen van de zienswijze extra kracht bijzetten.
De gemeenten Heerde en Putten dienen geen zienswijze in.
Ook de raad van de gemeente Doetinchem wil graag op de hoogte worden gehouden
van de vorderingen rondom indexeringssystematiek en zoektocht naar besparingen.
De colleges van B&W van Ermelo en Voorst stellen de raad voor geen zienswijze in
te dienen.

De gemeente Ermelo ziet graag dat de GGD aansluit bij de lokale situatie,
bijvoorbeeld rondom de vaccinatiebereidheid. Overigens heeft ook de raad van
Harderwijk een motie aangenomen gericht op het verhogen van de BMRvaccinatiegraad.
De GGD sluit graag aan bij lokale initiatieven en de lokale situatie, voor zover dit
binnen de (wettelijke) mogelijkheden ligt.
1.2.

Voor de zienswijze van de gemeente Brummen om te zoeken naar mogelijkheden
voor besparingen die leiden tot een structurele meerjarige verlaging van de
inwonerbijdrage, en van de gemeente Zutphen om uit te gaan van een indexering
voor 2020 van 0%, zien wij geen draagvlak. De gemeente Montferland kondigt aan
een visie te willen presenteren op de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage voor
de begroting 2021.
Wij vinden dat aan bezuinigingsvoorstellen een inhoudelijke takendiscussie aan ten
grondslag moet liggen. Hiervoor zien wij bij de gemeenten geen breed gedragen
wens. Wel blijft onze toezegging staat dat wij kijken naar mogelijke besparingen om
de inwonerbijdrage 2020 omlaag te brengen.

1.3.

De GGD is met gemeenten in overleg over een nieuwe indexeringssystematiek.
De gemeente Winterswijk wil dat de indexering wordt aangepast naar een maximum
van 2%. Ook de gemeentegemeenten Bronckhorst wil en Oost-Gelre willen dat de
GGD uitgaat van een indexering met 2%.
De gemeente Oldebroek wil dat de GGD met alternatieven komt voor de
indexeringssystematiek voor de begroting 2021.
Met gemeenten zijn wij inmiddels in overleg over aanpassing van de indexeringssystematiek. De opdracht voor de ingestelde ambtelijke commissie heeft betrekking
op de begrotingen voor 2021 en daarna. De gemeente Ermelo geeft aan de
uitkomsten hiervan af te wachten.

2.1

Het AB is bevoegd tot vaststelling van de begroting en begrotingswijzigingen.
Het algemeen bestuur heeft het budgetrecht en bepaalt de financiële kaders voor de
GGD.

Kanttekeningen
1.1
Enkele gemeenten hebben nog (mogelijke) zienswijzen aangekondigd die na de
gestelde termijn van 12 juni komen. Voor gemeenten is de acht-wekentermijn vaak
(te) kort.
Van enkele gemeenten is een (voorlopige) reactie ontvangen. Enkele andere
gemeenten hebben gemeld dat de raad na 12 juni 2019 beslist over een eventuele
zienswijze. Zie het bijgevoegde overzicht. Zo nodig komt er een nazending.

Financiën
De voorgestelde index resulteert in een bijdrage Publieke Gezondheid per inwoner van
€ 7,83 en een bijdrage Jeugdgezondheid per inwoner van € 7,93.
Vervolg
Toezending vastgestelde begroting aan de gemeenten en de provincie.
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Communicatie
Zoals gebruikelijk bij publicatie van de vergaderstukken van het algemeen bestuur en de
begroting (vermelding op website GGD).

Warnsveld, 6 en 26 juni 2019
Het Dagelijks Bestuur,

D.W. ten Brinke
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg,
voorzitter

Bijlagen:
1. concept-Programmabegroting 2020
2. overzicht van de zienswijzen van de gemeenten
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Bijlage: Overzicht zienswijzen gemeenten op concept-Programmabegroting 2020 (stand van zaken 25 juni 2019)

Gemeente

Zienswijze

Aalten
Apeldoorn

Voorlopige zienswijze d.d. 4 juni 2019:

reactie DB

De raad van Apeldoorn kan instemmen met de concept
Programmabegroting voor 2020, ondanks de stijging van de
inwonerbijdrage die duidelijk hoger is dan waar zij rekening mee hebben
gehouden.
Daarbij verzoekt de raad de GGD aandacht te geven aan de volgende
zaken:
1. U heeft besloten het positieve resultaat uit 2019 te bestemmen

voor een bedrijfsvoeringsreserve.
Wij kunnen ons voorstellen dat zo’n reserve een permanent karakter
krijgt. In dat geval adviseren wij u om heldere afspraken te maken
over voeding en onttrekking van de reserve.
2. U heeft het risico op hoge personeelskosten door krapte op de
arbeidsmarkt hoog gekwantificeerd.
Wij adviseren u om urgentie te geven aan strategisch
personeelsbeleid om dit risico te minimaliseren.
Het jaarverslag over de uitgevoerde activiteiten in 2018 is op hoofdlijnen
beschreven. Hiermee is het weliswaar een beknopte weergave, maar blijft
soms onduidelijk wat de GGD heeft gedaan. Daarnaast mist Apeldoorn een
overzicht van de inzet van de GGD specifiek voor onze gemeente. Zij
verzoeken u bij de jaarstukken over 2019 concreter en per gemeente aan te
geven wat de inzet van de GGD is geweest.

Berkelland

De GGD werkt aan het opstellen van
prestatie-indicatoren (onder andere voor de
programmabegroting) en aan overzichten
met activiteiten en kengetallen per gemeente.

Gemeente

Zienswijze

reactie DB

Bronckhorst Brief d.d. 11 juni 2019:
De GGD gaat voor 2020 uit van een indexering voor loon- en prijsstijgingen
van 5,23%. Dit is hoger dan de indexering van 2% die in de regio
Achterhoek is afgesproken om te hanteren voor gemeenschappelijke
regelingen. Als Bronckhorst hebben we te maken met flinke tekorten in het
sociaal domein en moeten we kritisch kijken waarvoor we onze budgetten
inzetten. De afspraak binnen de Achterhoek is bij gemeenschappelijke
regelingen dat als gemeenten moeten bezuinigen, gemeenschappelijke
regelingen terughoudend zijn met kostenstijging in hun begroting.
Zoals ook in de zienswijze bij de uitgangspuntennota aangegeven,
verzoeken wij u voor de begroting 2020 van de GGD ook uit te gaan van
een indexering van 2%. Dit is de indexering die wij als gemeenten hanteren
voor gemeenschappelijke regelingen.

Brummen

Raadsvoorstel ontvangen d.d. 9-5-2019. Raad besluit opRaadsbesluit d.d.
20-6-2019.
In de programmabegroting 2020 heeft de GGD NOG de uitgangspunten van
de bestuursagenda 2019-2023 uitgewerkt.
Voor Brummen is het belangrijk dat:
- Een kostenbesparing plaatsvindt op de wettelijk verplichte taken.
- De indexeringssystematiek wordt herzien;
- De gemeente meer keuzevrijheid krijgt zodat B1 en B2 producten
van de GGD NOG beter aansluiten bij het realiseren van de
doelstellingen uit het lokale bestuursprogramma;

Wij constateren dat diverse gemeenten
bedenkingen hebben tegen de wijze van
indexeren.
Het Algemeen Bestuur heeft in november
2015 tot deze systematiek besloten. Wij
vinden deze systematiek redelijk; blijkbaar
wordt deze als ingewikkeld en ondoorzichtig
ervaren.
Gelet op de bedenkingen vanuit de
gemeenten zijn wij overleg met de
gemeenten gestart 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.

Gemeente

Zienswijze
-

Er meer inzicht komt in de effectiviteit van inspanningen en
producten.

Kostenbesparing
De GGD NOG geeft aan dat gezocht wordt naar mogelijkheden voor
besparingen die leiden tot verlaging van de inwonerbijdrage over het jaar
2020. Het is lovenswaardig dat de GGD NOG nu al zoekt naar besparingen
voor het jaar 2020, maar dit is voor ons onvoldoende. De gemeente
Brummen verwacht voorstellen die leiden tot een structurele of meerjarige
besparing van de inwonerbijdrage. Volgens hen zijn er mogelijkheden om de
inwonerbijdrage structureel te verlagen door niet-verplichte taken niet meer
te financieren via de inwonerbijdrage, maar via subsidie of inkoopafspraken
per plusproduct. Ook zien wij besparingsmogelijkheden door onderscheid
aan te brengen in het niveau van de uitvoering van de wettelijke taken.
Ambtelijke commissie indexeringssystematiek
De gemeenteraad van Brummen stelt het op prijs dat een ambtelijke
commissie een voorstel voorbereidt voor de aanpassing van de
indexeringssystematiek vanaf 2021.

Doetinchem

reactie DB

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.

---

Besluit raad d.d. 29 mei 2019:
Doetinchem hecht veel belang aan de twee toezeggingen van het Algemeen
Bestuur van de GGD NOG, te weten:
• Het instellen van een ambtelijke commissie vanuit de gemeenten en

GGD die zich gaat buigen over de indexeringssystematiek; en
• Het onderzoek naar mogelijkheden voor besparingen die leiden tot
verlaging van de inwonerbijdrage over het jaar 2020.
De raad benadrukt hiermee het belang van de ambtelijke commissie en het
onderzoek naar mogelijkheden voor besparingen. Zij vragen u de

Het DB zal de gemeenten op de hoogte
houden van de vorderingen van de
commissie die zich buigt over de
indexeringssystematiek en het onderzoek
naar de mogelijkheden voor verlaging van de
inwonerbijdrage.

Gemeente

Zienswijze

reactie DB

gemeenteraad van Doetinchem op de hoogte te houden van de vorderingen
en ons blijvend te informeren.

Elburg
Epe

Ermelo

Raadbesluit d.d. 23 mei 2019:
De raad stemt in met de conceptprogrammabegroting en maakt geen
gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

---

E-mail d.d. 11 juni 2019 en aanvullende informatie d.d. 25 juni 2019:
Het college heeft besloten – onder voorbehoud van instemming van de raad
– geen zienswijze in te dienen.

---

In overeenstemming met de zienswijze op de uitgangspuntenbrief stelt
Ermelo het volgende:
Vaccinatiebereidheid
De gemeente Ermelo is blij met de samenwerking met GGD en ICARE ter
verhoging van de vaccinatiebereidheid in Ermelo. Gestreefd wordt naar een
pilot met de RIVM in Ermelo die het mogelijk maakt actief en gericht die
inwoners te benaderen die een vaccinatie gemist hebben.

De GGD werkt graag mee aan initiatieven die
de vaccinatiebereidheid verhogen.

Indexeringssystematiek
Een ambtelijke commissie onderzoekt de alternatieven inmiddels. Ermelo
wacht de uitkomsten hiertoe af.

---

Preventie jeugd/jeugdgezondheidszorg
De gemeente Ermelo hecht waarde aan de prioriteit jeugdgezondheidszorg
met deels lokaal flexibele maatwerkafspraken en een vraaggerichte
werkwijze als uitgangspunt waar mogelijk.

De GGD sluit binnen de mogelijkheden graag
aan bij de lokale situatie.

Gemeente

Zienswijze

reactie DB

Harderwijk

Hattem

Heerde
Lochem

Brief d.d. 3 juni 2019:
De raad van Hattem is blij om te zien dat in de concept-programmabegroting
2020 de lijn gericht op gezondere jeugd, leefomgeving, ouder worden en
leefstijl vanuit voorgaande jaren wordt doorgezet.
Zoals veel gemeenten kent ook Hattem tekorten binnen het sociaal domein.
Hattem roept de GGD dan ook op om te zoeken naar mogelijkheden voor
besparingen die leiden tot verlaging van de inwonerbijdrage over het jaar
2020.
De raad is blij dat het AB van de GGD in de vergadering van 11 april jl. de
financiële positie van de gemeenten heeft erkend en dat een toezegging is
gedaan om te kijken naar besparingsmogelijkheden voor 2020. Via deze
zienswijze wil Hattem het belang van het in kaart brengen van
besparingsmogelijkheden extra kracht bijzetten.
Raadbesluit d.d. 17 juni 2019:
De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen .

---

---

Gemeente

Zienswijze

Montferland

E-mail d.d. 17 juni 2019:
In deze mail wordt aangegeven dat het bestuur uitgebreid heeft stilgestaan
bij de kostenontwikkelingen en de hoogte van de gemeentelijke bijdrage bij
diverse gemeenschappelijke regelingen.
Deze stijging baart het bestuur zorgen, zeker gezien in het licht van de
moeizame financiële situatie waarin zij zich momenteel bevinden. Om deze
reden zullen zij uw algemeen bestuur dit jaar benaderen omtrent hun visie
op de kostenontwikkeling / gemeentelijke bijdrage, waarbij zij er van uitgaan
dat dit zijn beslag gaat krijgen bij het opstellen van de begroting 2021.

reactie DB

De visie van de gemeente wachten wij af.

De concept programmabegroting 2020 wordt behandeld in de raad van 27
juni 2019.

Nunspeet
Oldebroek

Raadsbesluit d.d. 29 mei 2019:
De raad van Oldebroek stemt in met de inhoudelijke programma's en
financiële begroting zoals verwoord in de concept Programmabegroting
2020.
Als zienswijze geeft de raad aan dat de GGD wordt verzocht met
alternatieven te komen voor de berekening van de indexering voor 2021.

---

Gemeente

Zienswijze

Oost Gelre

Raadsbesluit d.d.21 mei 2019:
De raad heeft besloten om in te stemmen met de conceptProgrammabegroting 2020 van de GGD Noord en Oost- Gelderland, onder
voorwaarde dat de indexering aangepast wordt

reactie DB

Inhoudelijk standpunt
De concept-Programmabegroting 2020 is in lijn met de kaders en doelen uit
de Bestuursagenda 2019-2023 en de Uitgangspunten voor 2020.
Oost Gelre kan zich vinden in de lijn en de doelen die zijn beschreven in de
programmabegroting.
Financieel standpunt
De raad stemt in met de concept-programmabegroting 2020 onder
voorwaarde dat de indexering wordt aangepast, In 2014 is door de raad van
Oost Gelre 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 komt uit op een index van 5,23%. De indexering voldoet derhalve
niet aan de norm die de Achterhoekse gemeenten stellen.

Oude
IJsselstreek
Putten

Raadbesluit d.d. 20 juni 2019:
De raad dient geen zienswijze in.

Zie reactie bij gemeente Bronckhorst.

---

Gemeente

Zienswijze

reactie DB

Voorst

Brief d.d. 2 mei 2019:
Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen. De raad
vergadert hierover op 27 juni a.s.

---

Winterswijk

Besluit raad 29 mei 2019:
Voor wat betreft de zienswijze op de Concept Programmabegroting heeft de
raad besloten in te stemmen met de Concept Programmabegroting onder
voorwaarde dat de voorgestelde indexering van 5,23% wordt aangepast
naar een maximum van 2%.
In het verleden is door de gemeenteraad van Winterwijk besloten om wat
betreft het indexeringspercentage van gemeenschappelijke regelingen aan
te sluiten bijeen 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 maximaal 2%..

Zie reactie bij gemeente Bronckhorst.

Gemeente

Zienswijze

Zutphen

E-mail met zienswijze zoals het college deze aan de raad voorstelt. De raad
vergadert op 8 juli 2019;
Het college kan zich inhoudelijk vinden in de Programmabegroting. Maar
met betrekking tot de financiën vraagt de gemeente Zutphen de GGD om
voor 2020 uit te gaan van een indexering van 0%.
Zutphen erkent dat de voorgestelde indexering van 5,23% 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 5,23% in hun lokale situatie onevenredig ten opzichte
van de realiteit van veel andere organisaties. De gemeente moet zwaar
bezuinigen, waardoor ook veel organisaties in Zutphen fors moeten
bezuinigen. Daarom vragen zij de GGD om bij de GGDprogrammabegroting van 2020 uit te gaan van een indexering van 0%. Voor
de GGD betekent dit een impliciete bezuiniging van 5,23%.
Zutphen waardeert de toezegging in de Programmabegroting 2020 dat de
GGD zal onderzoeken waar besparingen mogelijk zijn om de
inwonerbijdrage voor 2020 alsnog omlaag te brengen. Zij zien uit naar het
resultaat hiervan.

reactie DB

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.

Programmabegroting 2020

GGD Noord- en Oost-Gelderland
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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 7 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.

Bespreking concept-Programmabegroting 2020 in Algemeen Bestuur GGD
NOG
Het Algemeen Bestuur heeft de concept Programmabegroting 2020 op 11 april 2019
besproken. Daarin is uitvoerig gesproken over de indexeringssystematiek en de noodzaak
tot bezuinigingen bij een aantal gemeenten, zoals hierboven genoemd.
Het AB heeft besloten dat een ambtelijke commissie van gemeenten en GGD zich gaat
buigen over de indexeringssystematiek vanaf begrotingsjaar 2021. Daarnaast hebben wij
toegezegd dat wij onderzoeken waar besparingen mogelijk zijn om te komen tot een
verlaging van de inwonerbijdrage over het begrotingsjaar 2020.
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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

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

81

8

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.

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

86

13

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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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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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
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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

95

22

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
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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

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

nee

nee

nee
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-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%

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

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 2020 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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7,83

7,93

15,76
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14.3. Bijlage C: Overzicht zienswijzen gemeenten op de Uitgangspunten 2020
(stand 11 april 2019)
Gemeente

Zienswijze

reactie DB

Aalten

Brief d.d. 2-4-2019:

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.

Aalten is het niet eens met de voorgestelde indexering. De
gemeenten in de Achterhoek hebben een gezamenlijke
indexeringsnorm voor gemeenschappelijke regelingen
afgesproken. In 2016 is deze indexeringssystematiek
geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie is besloten om
vanaf de begroting 2018 met een eenvoudige en transparante
norm te gaan werken, namelijk de prijsontwikkeling bruto
binnenlands product (BBP). De prijsontwikkeling BBP is de
basisindexatie van het gemeentefonds.
De inwonerbijdrage van de GGD mag in 2020 niet meer stijgen
dan 2,00%.
De in het financiële en beleidsmatige kader 2020 voorgestelde
stijging van de inwonerbijdrage past niet binnen de gezamenlijke
afgesproken Achterhoekse indexeringssystematiek voor
gemeenschappelijke regelingen. Zij vragen de GGD de
indexering aan te passen aan de Achterhoekse
indexeringsnorm.
Apeldoorn

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.

Brief d.d. 28-3-2019:
Financiële kader
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.
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Gemeente

Zienswijze

Nu Niet Zwanger
In Apeldoorn bestaat een samenwerkingsverband van meerdere
organisaties die kwetsbare moeders en gezinnen helpt een
zwangerschap uit te stellen. Apeldoorn staat open voor een
nadere kennismaking met het Programma Nu Niet Zwanger om
te kijken of dit een aanvulling kan zijn op hun werkwijze.
Berkelland

reactie DB

---

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

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

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
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Bij 1:
zie reactie gemeente Aalten.
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Gemeente

Zienswijze

reactie DB

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.
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.
Brummen

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.

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%.

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
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Bij 2:
Zie reactie gemeente Aalten.
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Gemeente

Zienswijze

reactie DB

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.
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
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

Bij 4:
Zie reactie bij gemeente Bronckhorst.
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Gemeente

Zienswijze

reactie DB

van een product waarvan wij vinden dat lokaal de keus gemaakt
moet worden of dit afgenomen gaat worden of niet, dus een Dtaak/plusproduct.
Doetinchem

Brief d.d. 8-3-2019:
Zienswijze ta.v. het financiële en beleidsmatige kader 2020:
De uitgangspunten voor de begroting 2020 geven geen
aanleiding tot een zienswijze.

Elburg

Mededeling in AB d.d. 11-4-2019:
Elburg dient geen zienswijze in.

Epe

---

Collegebesluit d.d. 29-1-2019:
Het college stemt in met de uitgangspunten voor de GGDbegroting 2019.

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
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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
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Gemeente

Zienswijze

reactie DB

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.

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.
Harderwijk

Mededeling in AB d.d. 11-4-2019:

---

Harderwijk dient geen zienswijze in.
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.
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Gemeente

Zienswijze

Heerde

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

reactie DB

---

AB-peiling d.d. 14-2-2019:
Wil het programma Nu niet zwanger in de komende maanden
bespreken.
Lochem

Brief d.d. 5-3-2019
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
gemeenschappelijke regeling.

Montferland

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

---

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

Zienswijze

reactie DB

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.
Nunspeet

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

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

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.
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Gemeente

Zienswijze
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

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

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

Besluit gemeenteraad d.d. 7-3-2019:
De raad van de gemeente Oldebroek besluit geen zienswijze in
te dienen over de financiële uitgangspunten voor de begroting
2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Oost Gelre

reactie DB

---

Brief d.d. 18-3-2019:
Als zienswijze brengen wij in dat dat voor de begroting 2020 een
indexering van de inwonerbijdrage van maximaal 2% acceptabel
is.
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Gemeente

Zienswijze

reactie DB

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.
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.
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.
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Gemeente

Zienswijze

Putten

Brief d.d. 7-3-2019

reactie DB

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
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.

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

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

Zutphen

---

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.

Zie reactie Aalten.

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

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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Gemeente

Zienswijze

reactie DB

betekent dit een impliciete bezuiniging van 5,31%. Zij vragen de
GGD om met voorstellen te komen om dit te realiseren.
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Adviesnota
Algemeen bestuur
Datum:

4 juli 2019

Agendapunt:

9

Portefeuillehouder:

G. van den Berg

Onderwerp:

Uitwerking Bestuursagenda 2019 - 2023

Voorstel:
1. kennis te nemen van een matrix met acties per (Bestuursagenda-)prioriteit. Deze
matrix is een aanvulling op de Bestuursagenda en maakt concreet hoe de
prioriteiten worden opgepakt. De matrix vormt daarmee een basis voor het gesprek
over de uitwerking en de te maken keuzes.
2. in te stemmen met verdere uitwerking door de GGD samen met ambtenaren
publieke gezondheid van de Bestuursagenda, in prioriteiten voor het
gezondheidsbeleid van de gemeenten en voor de uitvoering van activiteiten door
de GGD. Daarbij gaat het om verschuivingen binnen bestaande middelen,
versterking gemeentelijke inzet en/of extra (plus)activiteiten door de GGD.
3. in te stemmen met het verleggen van de focus rond preventieakkoord naar
rookpreventie (onderdeel van de prioriteit NOG gezondere leefstijl en het Nationaal
Preventieakkoord). Voor de thema’s alcohol en overgewicht blijft de GGD uiteraard
wel een basisniveau bieden.

Inleiding
Op 11 april 2019 heeft uw bestuur de Bestuursagenda 2019-2023 voor GGD NOG
vastgesteld. Daarbij is in verschillende zienswijzen aangetekend dat de agenda de
hoofdlijnen schetst van de prioriteiten voor de komende vier jaar, maar dat er behoefte is aan
een concrete uitwerking daarvan. Aan die vraag willen we tegemoetkomen door het gebruik
van een matrix (een set tabellen), waarin de acties staan die de GGD onderneemt op elk van
de vier prioriteiten van de Bestuursagenda, te weten:
1.
NOG gezondere jeugd
2.
NOG gezondere leefomgeving
3.
NOG gezonder oud worden
4.
NOG gezondere leefstijl
De matrix omvat een tabel met lopende acties en een tabel met acties die de GGD nog niet
onderneemt, maar die opgepakt kunnen worden indien u hiervoor kiest. Met name voor deze
lijst (nieuwe) acties willen we een overleg starten met betrokken ambtenaren, minimaal één
uit elke subregio. In het overleg kan aan bod komen of bepaalde nieuwe acties gestart
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moeten worden, en een afweging gemaakt welke van de bestaande acties mogelijk daarvoor
niet meer (of minder intensief) worden opgepakt.
Eén van die te maken keuzes willen we graag al voorleggen. De komende jaren willen wij
meer aandacht en focus richten op rookpreventie bij jongeren, één van de prioriteiten van het
Nationaal Preventieakkoord. Roken veroorzaakt nog steeds een grote ziektelast. Het thema
rookpreventie heeft landelijk veel aandacht (o.a. campagne Rookvrije generatie) en een
breed maatschappelijk draagvlak. De keuze voor rookpreventie betekent dat de GGD op dit
thema vooral voor de jeugd nieuwe activiteiten ontwikkelt. Op de thema’s alcohol en
overgewicht blijft inzet van de GGD aanwezig, maar minder intensief.

Beoogd effect
De matrix geeft inzicht en houvast aan alle betrokkenen in de wijze waarop de GGD de
vastgestelde prioriteiten oppakt. Ook vormt het een basis voor het gesprek over inzet en te
maken keuzes.
De focus op rookpreventie zorgt voor een gerichte inzet van de beperkte capaciteit van de
GGD.

Argumenten
1.1. De matrix maakt de acties die onder de prioriteiten van de Bestuursagenda liggen
concreet.
De matrix bevat herkenbare activiteiten en is helder en eenduidig uit te lezen. Om dit te
bereiken is gekozen voor een opbouw die qua structuur en tekstgebruik nauw aansluit op de
Bestuursagenda en het ABCD-model voor de indeling van GGD-taken.
1.2. De matrix verduidelijkt de rol van de GGD per actie
De GGD is niet bij iedere actie de projectleider/trekker (bv verhoging deelname RVP),
daarom is er een kolom toegevoegd waarin de rolopvatting van de GGD wordt genoemd.
2.1. De GGD wil de Bestuursagenda in samenspraak met de gemeenten uitwerken.
Het bespreken van de keuzes binnen de prioriteiten in samenspraak met betrokken
ambtenaren past beter bij de huidige uitdagingen, waarin integraal werken centraal staat. De
publieke gezondheid kan via verschillende routes worden versterkt.
3.1. De keuze voor focus op rookpreventie maakt doelmatiger inzet van de beschikbare
capaciteit van de GGD mogelijk.
Spreiding van inzet over alle 3 thema’s leidt tot te veel verdunning. De capaciteit is te beperkt
om op alle 3 thema’s vol in te zetten.
3.2. Rookpreventie levert de hoogste gezondheidswinst op, en biedt de mogelijkheid op korte
termijn effecten te meten.
Roken voorkomen zorgt voor een grotere verhoging van de levensverwachting dan de
andere 2 thema’s. Ook is via de jeugdmonitor snel te meten of jongeren minder starten met
roken. De gemiddelde startleeftijd van rokers is 12,8 jaar oud (volgens Trimbos instituut),
preventie voor jeugd is het meest effectief.
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Kanttekeningen
1.1 De matrix is niet een totaaloverzicht van alle werkzaamheden van de GGD.
De matrix is vooral een overzicht van de acties om uitvoering te geven aan de prioriteiten
gesteld in de Bestuursagenda. Ook is de matrix niet ingericht om de vraag te beantwoorden
wat er in elk van de 22 gemeenten plaatsvindt om invulling te geven aan de Bestuursagenda.
1.2. De matrix is nooit af.
Het bijwerken van de matrix zal een continu proces worden gedurende de looptijd van de
Bestuursagenda. Er komen acties bij en er vallen acties af.
3.1. Op thema’s alcohol en overgewicht zet de GGD minder capaciteit in.
Bij voorkeur zou de GGD op alle drie thema’s van het preventieakkoord (alcohol,
overgewicht, roken) hernieuwde inzet en activiteiten ontwikkelen. Daarvoor ontbreekt
(zonder investeringen) echter de capaciteit.

Financiën
Zowel lokaal als landelijk is er veel aandacht voor het preventieakkoord en de concrete
acties die hieruit moeten volgen. We onderscheiden drie opties om dit op te pakken:
1. Ombuigen: Met de uitvoering van de acties in het matrix zit de GGD aan de grens van
haar capaciteit voor uitvoering van het preventieakkoord. Zonder extra investering is er
weinig ruimte voor meer taken. Het nieuw op te zetten overleg kan adviseren over de
weging van nieuwe activiteiten en schrappen van de bestaande activiteiten.
2. Versterken preventiebeleid van de gemeenten: Een investering kan elk AB lid ook doen
in het eigen preventiebeleid. De GGD werkt nauw samen met collega’s van gemeenten
om resultaten te bereiken op het preventievlak. Versterking van het gemeentelijk
preventiebeleid helpt om het preventieakkoord goed in te vullen.
3. Verhogen bijdrage GGD: Wanneer het AB wel een nieuwe activiteit wil maar geen
bestaande activiteiten wil schrappen zal extra investering in de GGD nodig zijn, op
projectbasis of via een verhoogde inwonerbijdrage.

Vervolg
• De matrix zal regelmatig bijgewerkt worden.
• Uitwerking bestuursagenda met gemeenten.
• Uitwerking door GGD van accentverlegging naar rookpreventie.

Communicatie
Niet van toepassing

Warnsveld, 6 juni 2019
Het Dagelijks Bestuur,

D.W. ten Brinke,
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg,
voorzitter
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Bijlagen:
1. Matrix uitwerking Bestuursagenda 2019-2023
2. Vastgestelde Bestuursagenda 2019-2023
3. Factsheet ABCD
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Korte toelichting op de matrix
Met deze matrix willen we een handvat bieden voor de uitwerking van de Bestuursagenda 2019-2023. Zo geven we de ambtenaren en wethouders van de 22 gemeenten van onze regio informatie over welke acties de GGD uitvoert of
kan uitvoeren om invulling te geven aan de vier prioriteiten:
1. NOG gezondere jeugd

2. NOG gezondere leefomgeving

3. NOG gezonder oud worden

4. NOG gezondere leefstijl

Per prioriteit zijn er twee tabellen. In de eerste tabel staan de acties die de GGD NOG momenteel onderneemt op die prioriteit. De acties zijn gerangschikt per punt uit de Bestuursagenda. De tweede tabel kan gebruikt worden om
acties te benoemen die de GGD kan ontwikkelen om invulling te geven aan de prioriteit. Ze zijn op dit moment nog geen deel van onze dienstverlening aan gemeenten maar kunnen dat wel worden, vanuit de basis of als plusproduct.
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NOG Gezondere Jeugd
Speerpunt

Vergroten van de weerbaarheid van de
jeugd

Versterken doorgaande lijn van JG 0-18

Stimuleren van een gezonde leefstijl en een
gezonde keuze bij jeugd

Meer aandacht voor de gezondheid van de
groep 12-24 jarigen

Verhoging deelname
Rijksvaccinatieprogramma

Activiteiten
Jeugdmonitors (2019:
. Voortgezet Onderwijs;
. Praktijkonderwijs;
. Jongvolwassenen (16-25 jaar);
kindermonitor (2021; ouders van 0-12
jarigen)
Individuele gesprekken & groepsgesprekken
GO klas 1 Voortgezet Onderwijs
Spreekuren op Voortgezet Onderwijs
Lessen Kinderrechten.Nu (groep 6, 7, 8
Basisonderwijs)
Lessen Veerkracht Voortgezet Onderwijs
Individueel contact op de werkvloer tussen
medewerkers & managers JG 4-18 en JG 0-4
Pilots met JG 0-4
Gezamenlijk jeugddossier Noord Veluwe
Halfjaarlijkse kennisbijeenkomsten
jeugdgezondheid NOG
Gezonde School aanpak op BO en VO (alleen
bij gemeenten die deelnemen aan JG
Adolescenten)
Leefstijlles groep 7 Basisonderwijs
Rookvrije generatie
Lessen veerkracht (15-16 jarigen)
Meer aandacht voor individuele begeleiding
schoolverzuim Voortgezet Onderwijs
Seksuele gezondheid op het VO en MBO
De jeugdarts op het MBO (ikv
schoolverzuim)(pilot binnen het programma
Doorontwikkeling Jeugdgezondheid)
Ambitie in % per gemeente ontwikkelen
Doorgeven opkomstcijfers RIVM

Rol GGD NOG
Opzetten
Uitvoeren
Adviseren aan de hand van resultaten

Plek in ABCD model
A

Gereed
Doorlopend

Uitvoeren

B1

Doorlopend

Uitvoeren
Adviseren
Uitvoeren

B1 1

Uitvoeren
Uitvoeren

B1 (zie voetnoot 1)
B1

Uitvoeren
Uitvoeren

B1
B1 en C
B1

Uitvoeren

A

uitvoeren
Adviseren
Uitvoeren
Uitvoeren
Onderzoeken
Adviseren

B1
A

Uitvoeren
Onderzoeken
Adviseren
Onderzoeken
Adviseren

In Ermelo deelname werkgroep rondom
‘ophogen van vaccinatiegraad’

B1

B2
B
A
B (voor jeugdigen <18 jaar,
D (voor jeugdigen >18 jaar)
A
A
A

Mogelijke nieuwe acties bij NOG Gezondere jeugd
Speerpunt
Stimuleren van een gezonde leefstijl en een
gezonde keuze bij jeugd

Activiteiten
Preventie gehoorschade bij de jeugd;
Evaluatie van interventies

Rol GGD NOG
Opstellen – uitvoeren - adviseren

Plek in ABCD model
A

Gereed

1

Jeugdgezondheid adolescenten is onderdeel van het wettelijke basispakket jeugdgezondheidszorg, en valt formeel onder de omschrijving van de taken die de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling opdragen aan de GGD. De gemeenten die deze taak
afnemen van de GGD bekostigen Jeugdgezondheid adolescenten echter afzonderlijk en niet via de gemeentelijke inwonerbijdrage voor jeugdgezondheidszorg.
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Gebiedsanalyses
Versterken bekendheid/betrokkenheid van
de JG 4-18 jaar bij ouders van kinderen

Ontwikkelen GLI rondom jeugd met inzet
van gezinshulp;
Pilot in Zutphen (binnen netwerk Positieve
gezondheid Zutphen)
Aspecten van gezondheid en leefstijl van
wijken/gebieden in kaart brengen
Beleidsplan wordt gemaakt
Inzet van technologische tools en middelen

Opstellen-uitvoeren-Onderzoeken
Adviseren (AGORA is betrokken)

C

Opstellen – uitvoeren - adviseren

A

Opstellen- uitvoeren-adviseren

B
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NOG Gezondere leefomgeving
Speerpunt
Leveren van informatie en analyse over
gezondheid en leefomgeving en op basis
hiervan de gemeente adviseren

Afstemming met Veiligheidsregio en de drie
omgevingsdiensten

Activiteiten
Gelderse gezondheidswijzer

Plek in ABCD model
A

Gereed
Doorlopend

Adviseren omgevingsvisie
Adviseren n.a.v. vragen (bv. Eefde West,
geitenverbod, intensieve veehouderij)

Rol GGD NOG
Opstellen
Uitvoeren
Adviseren aan de hand van de resultaten
Adviseren
Onderzoeken
Adviseren

A
A

2021

Overleg met VNOG & 3 omgevingsdiensten

Verbinden

A

Rol GGD NOG
Opstellen – uitvoeren - adviseren

Plek in ABCD model
A

Mogelijke nieuwe acties bij NOG Gezondere leefomgeving
Speerpunt
Leveren van informatie en analyse over
gezondheid en leefomgeving en op basis
hiervan de gemeente adviseren

Activiteiten
Gebiedsanalyses
Aspecten van gezondheid en leefstijl van
wijken/gebieden in kaart brengen

Gereed
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NOG Gezonder oud worden
Speerpunt
Leveren van informatie over
gezondheidssituatie van ouderen en op
basis hiervan adviseren

Activiteiten
Volwassenen- en ouderenmonitor
GGD Panel NOG Beter weten
Lid van netwerken (kwetsbare) ouderen

Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren
van gezondheidsprogramma’s

Aansluiten bij bijeenkomsten tbv advisering
SLIMMER GLI
ProMuscle / ProMio
Samen in Beweging
Bijdrage aan Gezond Veluwe & Achterhoek
Gezondste regio

Rol GGD NOG
Opstellen
Uitvoeren
Adviseren aan de hand van de resultaten
Signaleren
Adviseren

Plek in ABCD model
A

Gereed
Doorlopend

A
A

Uitvoeren en Onderzoeken (ism AGORA)
Uitvoeren en Onderzoeken (ism AGORA)
Uitvoeren en Onderzoeken

A
A
A
A
A

Rol GGD NOG
Opstellen – uitvoeren - adviseren

Plek in ABCD model
A

Gereed

Opstellen
Uitvoeren

A

doorlopend

Mogelijke nieuwe acties bij NOG Gezonder oud worden
Speerpunt
Leveren van informatie over
gezondheidssituatie van ouderen en op
basis hiervan adviseren
Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren
van gezondheidsprogramma’s

Activiteiten
Gebiedsanalyses;
Aspecten van gezondheid en leefstijl van
wijken/gebieden in kaart brengen
Gezonde ouderen; We herijken de visie,
concretiseren het aanbod en voeren dit uit
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NOG Gezondere leefstijl
Speerpunt
Prioriteiten Nationaal Preventie Akkoord
algemeen;

Roken (specifiek)

Overgewicht (specifiek)

Activiteiten
Tijdens gezondheidsonderzoek JG
bespreekbaar maken
Aandachtspunt binnen Gezonde school
Aandachtspunt binnen Achterhoek
Gezondste regio
Kennis verzamelen en delen
Via NOG Fitter en Vitaler: stimuleren
aandacht voor rookvrije bedrijven (oa dmv
toolkit rookvrije generatie)
Organisatie informatiebijeenkomst ‘Op weg
naar een rookvrije generatie’
Rookvrije generatie materialen en
campagnes (bijv. ‘Rookvrij kinderspel’)
bekend maken
Uitrollen NIX18 campagne (bijv. ‘NIX zonder
ID’, artikelen voor huis-aan-huis-bladen,
brief voor ouders van 12-jarigen)
Uitrollen Stoptober
Werkgroep Achterhoek Rookvrij
Meten en wegen groep 6 en 7 evt extra ikv
maatwerk
Leefstijlles groep 7
Overbruggingsplan overgewicht
Ketenaanpak overgewicht Noord Veluwe

Alcohol (specifiek)

Bevorderen leefstijl van volwassenen via
werkgevers

Bevorderen gezonde leefstijl volwassenen
en ouderen

Preventieplatform Gezonde Jeugd OostAchterhoek
Werkgroep Alcohol & Jeugd OostAchterhoek
Uitrollen NIX18 campagne (bijv. ‘NIX zonder
ID’, artikelen voor huis-aan-huis-bladen,
brief voor ouders van 12-jarigen)
Uitrollen IkPas campagne
Via NOG Fitter en Vitaler: stimuleren
aandacht voor BRAVO factoren.
Nieuwsbrieven aan deelnemende
werkgevers
SLIMMER GLI
ProMuscle / ProMio
Samen in Beweging

Rol GGD NOG
Signaleren
Adviseren
Doorverwijzen

Plek in ABCD model
A

Gereed

A
A
Adviseren
Opstellen
Uitvoeren

A
A

Uitvoeren

A

Adviseren

A

Adviseren
Uitvoeren

A

Adviseren
Uitvoeren

A

Doorlopend

A
A

Adviseren
Uitvoeren
Adviseren
Uitvoeren
Adviseren

A
A
A
A

Adviseren
Uitvoeren
Adviseren
Uitvoeren

A

Adviseren
Uitvoeren
Opstellen
Uitvoeren

A

A

A

Doorlopend

A
Opstellen
Adviseren
Uitvoeren

A

Rol GGD NOG

Plek in ABCD model

Mogelijke nieuwe acties bij NOG Gezondere leefstijl
Speerpunt

Activiteiten

Gereed
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Gebiedsanalyses
Roken (specifiek)

Aspecten van gezondheid en leefstijl van
wijken/gebieden in kaart brengen
Ontwikkeling en mede-uitvoer van een
integrale aanpak in de (sub-?)regio’s t.a.v de
rookvrije generatie

Opstellen – uitvoeren - adviseren

A

Opstellen – uitvoeren - adviseren

A

Toelichting 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.
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-taak publieke gezondheid en de B-taak jeugdgezondheid bestaan uit:
•
•

een basisdeel, bekostigd uit de gemeentelijke bijdrage per inwoner, en
een plusdeel, extra opdrachten die afzonderlijk worden bekostigd door gemeenten.
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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.
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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?
147
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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