AGENDA

Algemeen Bestuur

Datum:
Tijd:
Plaats:

8-4-2021
14.15-15.15 uur formeel AB / 15.30-17.00 uur takendiscussie
eigen locatie: via beeldbellen (zie link MS Teams in uitnodiging in de
digitale agenda)

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Verslag vergadering d.d. 18 februari 2021

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Stand van zaken aanpak COVID-19 (nazending)

Bijlage: concept-verslag

Lijst
Bijlagen: brief Lochem en initiatiefvoorstel

Informatienota

5.

Stand van zaken producten GGD NOG
Informatienota
Bijlage: notitie stand van zaken

6.

Stand van zaken rechtmatigheidsverantwoording
Informatienota

7.

Jaarstukken 2021
Adviesnota
Bijlage: Jaarstukken 2020 / Accountantsverslag

8.

Programmabegroting 2022

9.

Verhoging inwonerbijdrage RVP – 1e begrotingswijziging 2022

Adviesnota
Bijlagen: Concept-Programmabegroting 2022 / zienswijzen gemeenten

Adviesnota
Bijlagen: Toelichting / 1e begrotingswijziging 2022

10.

Eenmalige bijdrage 2021 toevoeging Meningokokken (MenACWY) vaccinatie RVP
Informatienota
Bijlagen: Adviesnota AB Bijdrage gemeenten Rijksvaccinatie d.d. 19-11-2020

11.

Rondvraag en sluiting
Na de AB-vergadering hebben de AB-leden overleg over de Takendiscussie GGD.
De stukken hiervoor sturen wij afzonderlijk toe.
Postbus 3, 7200 AA Zutphen

088 – 443 30 00

ggd@ggdnog.nl

www.ggdnog.nl

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin
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Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: 18 februari 2021 om 14.15 uur,
Locatie: eigen locatie deelnemers (beeldbellen via
Microsoft Teams)
Aanwezig:

Volgende vergadering:
donderdag 8 april 2021

J.C. Wikkerink (Aalten), D.H. Cziesso (Apeldoorn), G. ter Denge (Berkelland),
E. Blaauw (Bronckhorst), G.I. Timmer (Brummen ), E.J. Huizinga (Doetinchem),
S.W. Krooneman (Elburg), C.M. de Waard-Oudesluijs (Epe, voorzitter),
H. de Haan (Ermelo), F.M. Hospers (Hattem, v.a. agendapunt 3), S. Nienhuis
(Heerde), H. van Zeijts (Lochem), G.J.M. Mijnen (Montferland), P. Teeninga
(Nunspeet), E.G. Vos-van de Weg (Oldebroek), J. Hoenderboom (Oost Gelre),
M.A. Overduin-Biesma (Oude IJsselstreek), G. Koops (Putten),
W.I.J.M. Vrijhoef (Voorst), E.S.F. Schepers-Janssen (Winterswijk), M. ten
Broeke (Zutphen), M. Besselink (DB GGD / Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland);
namens GGD Noord- en Oost-Gelderland: J.J. Baardman (directeur publieke
gezondheid), R. Schwebke (controller), T. Nijland (directiesecretaris);

Afwezig:

M.E. Companjen (Harderwijk)

Verzendlijst:

AB-leden, ambtenaren publieke gezondheid, managers/beleidsadviseurs GGD

1. Opening en vaststelling agenda
Mevrouw De Waard opent de vergadering. Zij wijst erop dat van deze openbare ABvergadering een livestream wordt uitgezonden. Ook vraagt mevrouw De Waard aandacht voor
de online-vergaderregels. In een ronde langs de deelnemers wordt de zichtbare en hoorbare
aanwezigheid van AB-leden vastgesteld. Mevrouw De Waard heet in het bijzonder mevrouw
Ter Denge en de heer Nienhuis welkom, die voor het eerst deelnemen aan een ABvergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering d.d. 19 november 2020
Naar aanleiding van de actiepuntenlijst deelt de heer Koops mee dat hij bereidt is namens de
Noord-Veluwse gemeenten deel te nemen aan de auditcommissie van het AB.

Het AB stelt het verslag vast met een correctie van een gemeentenaam bij de lijst van
aanwezigen.
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3. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Burgemeester A. Vermeulen (Zutphen) en burgemeester O. van Dijk (Oude IJsselstreek)
willen graag de wethouders zorg van de VNOG bijpraten over Wet Verplichte GGZ en het
zorg en veiligheidshuis. Zij verzoeken dit in het AB van GGD NOG te kunnen doen. Het
dagelijks bestuur heeft ermee in dit te agenderen in de AB-vergadering van 8 april 2021, in
20 max. 30 minuten.
De heer Cziesso verzoekt dit uit te breiden met het bespreken van de integrale besturing
en versterking bestuurskracht voor zorg en veiligheid in de regio NOG.
b. De heer Huizinga vraagt vanuit de stuurgroep academische werkplaats Agora aandacht
voor een subsidieoproep voor onderzoek naar Gezondheidsverschillen – beter benutten
van het gezondheidspotentieel: Hij wil graag weten welke gemeenten/subregio’s interesse
hebben en dit thema hoge prioriteit geven. Vervolgens kan dan in die gemeenten met de
ambtenaar verkend worden of deelname aan de aanvraag gewenst is. Dit kan in de maand
maart.
c. Mevrouw Baardman meldt dat GGD NOG afgelopen week een audit voor de HKZcertificaatvernieuwing heeft gehad (normenkader HKZ Publieke gezondheid 2015). Het
certificaat is weer behaald.

Het AB:
- besluit bij a. in te stemmen met bijpraten over Wet Verplichte GGZ en het zorg en
veiligheidshuis in AB-vergadering van 8 april 2021.
- neemt de mededelingen bij b. en c. voor kennisgeving aan.

4. Stand van zaken aanpak COVID-19
In aanvulling op de toegezonden informatienota licht mevrouw Baardman enkele actuele
ontwikkelingen toe. De GGD werkt aan opschaling van het vaccineren. Het schema van de te
vaccineren doelgroepen verandert nogal eens. Voor de aantallen vaccinaties uit de flacons en
de spillage volgt de GGD de richtlijnen van het RIVM.
Verder wijst mevrouw Baardman op het memo over de datadiefstal uit de covid-systemen dat
voor deze vergadering is verstuurd aan de AB-leden. Het is een ingewikkelde en gevoelige
kwestie. GGD NOG treft maatregelen en gaat de verdeling van de verantwoordelijkheden na.
Voor de afhandeling van de ingediende privacyverzoeken zet de GGD extra menskracht in.
Mevrouw Overduin verzoekt om de op de site van GGD NOG actuele informatie te plaatsen voor
burgers. Zij begrijpt dat mensen nu zorg hebben over het verstrekken van gegevens aan de GGD.
De heer Huizinga roept de GGD ook op om goed te communiceren over de datadiefstal.
De heer Nijland licht toe dat GGD GHOR Nederland uitgebreide informatie op de website heeft
geplaatst. De GGD sluit hier op de eigen website op aan voor de inwoners van de regio NOG. Alle
verzoeken, meestal verwijderingsverzoeken, worden zorgvuldig behandeld. De GGD’en hebben
de afhandeling afgestemd.
Mevrouw De Waard stelt voor dat de GGD informatie voor de raden opstelt. Verzocht wordt
raadsvragen te beantwoorden na overleg met de GGD. Verder plaatst GGD NOG informatie op
de website voor burgers, waar ook raadsleden op kunnen worden gewezen.
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Het AB:
1. neemt kennis van de stand van zaken rondom aanpak coronavirus bij GGD NOG
2. Wacht een brief over de datadiefstal van de directeur publieke gezondheid aan de
colleges van burgemeester en wethouders af.

5. Stand van zaken producten GGD NOG
De Teeninga zegt naar aanleiding van het overzicht dat de scholen in Nunspeet veel
wisselingen bij de jeugdartsen van de GGD hebben gemeld. Hij verzoekt hieraan prioriteit te
geven.
De heer Krooneman krijgt hierover ook vragen. De raad in Elburg wil over dergelijke zaken ook
graag informatie.
Mevrouw Baardman zegt toe dat de GGD hierop terugkomt.
Het AB neemt kennis van de belangrijkste effecten van de recente lockdown op de producten
van de GGD.

6. Takendiscussie GGD en organisatieontwikkeling
Mevrouw De Waard is positief over de eerste bijeenkomst op 26 januari van de AB-leden over
de takendiscussie, ook al is het gesprek online lastiger dan fysiek. De takendiscussie brengt ook
veel voorbereidend werk met zich mee, zodat op 2 maart zal moeten worden besproken of het
haalbaar is dit voorjaar de raden te raadplegen.
De heer Cziesso zegt dat de reactietermijn op het toegezonden stuk vrij krap is, ook door de
voorjaarsvakantie.
Mevrouw De Waard verzoekt om zo spoedig mogelijk te reageren, in de hoop dat de meeste
AB-leden dit tijdig doen. Op 2 maart is de volgende bijeenkomst.
Het AB neemt kennis van de stand van zaken van de takendiscussie GGD.

7. Programmabegroting 2021 – 2e wijziging
De heer Schwebke licht toe dat het gaat om een inhoudelijke wijziging van de
Programmabegroting, zonder financiële gevolgen. Omdat de begroting al in het begin van het
voorgaande jaar wordt voorbereid, zijn de prioriteiten niet altijd actueel meer. In het jaar met
covid geldt dit nog meer.
Mevrouw Schepers merkt op dat naar mening van de gemeente Winterswijk jeugdgezondheid
adolescenten integraal onderdeel moet worden van de jeugdgezondheidszorg.
Mevrouw Overduin begrijpt dat de inhoudelijke wijziging met gesloten beurzen plaatsvinden.
Bij de takendiscussie zou ze graag willen bespreken of de academische werkplaats Agora bij de
GGD hoort.
Op een vraag van de heer Teeninga licht de heer Schwebke toe dat rond het
Rijksvaccinatieprogramma verschillende veranderingen spelen. De gemeenten worden
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hierover financieel gecompenseerd in de Gemeentefonds. Bij de Programmabegroting 2022
komt een voorstel voor het geheel van de veranderingen.
Het AB besluit de tweede wijziging van de Programmabegroting 2021 vast te stellen.

8. Gemeentelijke bijdragen aan jeugdgezondheid adolescenten
Mevrouw Schepers vindt het voorstel helder en accepteert het. Zij is er echter niet blij mee dat
dit probleem zo lang blijft spelen. Tot en met 2021 heeft Winterswijk mogelijk een tekort. Ook
wil mevrouw Schepers graag concreet inzicht of de doelen zijn bereikt. De informatie die zij tot
nu toe heeft ontvangen is te algemeen.
Mevrouw Baardman zegt toe dat de GGD met meer informatie komt. Voor de GGD kan
dergelijke kritiek ook leerzaam zijn.
Het AB neemt kennis van de lijn uit de brief van de DPG d.d. 5 november 2020, met als
strekking dat:
1. de GGD dezelfde financieringsaanvraag indient voor Jeugdgezondheid adolescenten
2021 als 2020, met de kanttekening dat JouwGGD daar uitgenomen wordt;
2. voor de programmabegroting 2022 wordt afgewacht hoe de takendiscussie richting
geeft aan de invulling en financiering van Jeugdgezondheid adolescenten in 2022.

9. Rechtmatigheidsverantwoording
De heer Schwebke licht het voorstel toe. Belangrijk is dat ook verantwoording wordt afgelegd
over verschillen onder de vast te stellen rechtmatigheidsverantwoordingsgrens van 3%.
Desgevraagd zegt de heer Schwebke dat de term “raad” in het schema moet zijn “algemeen
bestuur”. Ook kan het AB de norm van 3% later aanpassen.
Het AB besluit:
1. het percentage voor de rechtmatigheidsverantwoordingsgrens vast te stellen op 3%;
2. voorstellen voor aanpassing van de Financiële verordening, Controleverordening en
controleprotocol af te wachten.

10. Uitgangspuntennota 2022
Mevrouw De Waard licht de procedure voor de Uitgangspuntennota en de Programmabegroting toe.
Mevrouw Schepers geeft aan dat Winterswijk in de zienswijze ingaat op jeugdgezondheid
adolescenten.
De heer Huizinga zegt dat Doetinchem zich hierbij aansluit.
De heer Krooneman zegt dat Elburg geen zienswijze zal indienen.
Mevrouw Timmer zegt dat Brummen in de zienswijze zal pleiten nieuw beleid voor oud beleid
in de plaats te brengen en niet de inwonerbijdrage te verhogen.
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De heer Wikkerink zegt dat Aalten zich in de concept-zienswijze aansluit bij Doetinchem en
Winterswijk.
Het AB neemt kennis van de Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG en de stand van zaken
rondom de zienswijzen van de raden.

11. Rondvraag en sluiting
De heer Van Zeijts vraagt aandacht voor het initiatief van de Stedendriehoekgemeenten om de
raden meer te betrekken bij de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen en zo meer
grip op de GR’en te krijgen. Hierover is een brief verstuurd. Hij wil dit graag bespreken in het
algemeen bestuur.
Mevrouw De Waard zegt dat de raad van Epe dit onderwerp die avond bespreekt.
De heer Nijland licht toe dat over de brief een afspraak met de griffiers, de Veiligheidsregio en
de GGD in de maak is.
Mevrouw De Waard sluit de vergadering.
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Actiepuntenlijst
Nr.

Onderwerp

Wie

2020-11/01

takendiscussie GGD: extra AB-bijeenkomsten
begin 2021

Gereed

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van GGD Noord- en
Oost-Gelderland op 8 april 2021,

……………………………………..
namens de directeur,
de directiesecretaris,

……………………………………..
de voorzitter.

thn/20201126
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Algemeen bestuur
Overlegdatum

8-4-2021

Agendapunt

3

Ingekomen stukken
a.

Op 11 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Lochem besloten een initiatiefvoorstel “Grip
op samenwerken” unaniem aan te nemen. Naast dat de raad zelf een aantal acties
onderneemt is het college een aantal zaken opgedragen. Het college van B&W stelt vast dat
GGD NOG aan de meeste vragen al tegemoetkomt (zie bijlagen). Lochem loopt hiermee
vooruit op een gezamenlijk initiatief van gemeenten in de Cleantech Regio (Stedendriehoek).
Van de andere gemeente hebben wij nog geen bericht ontvangen. De betrokken griffiers, de
bestuursadviseur van de Veiligheidsregio NOG en twee GGD’ers gaan hierover in gesprek.
Daarna komen wij hierop terug in het AB.
Voorstel: voor kennisgeving aan te nemen.

b.

In de AB-vergadering van 18 februari 2021 hebben we aangekondigd dat burgemeester
A. Vermeulen (Zutphen) en burgemeester O. van Dijk (Oude IJsselstreek) u zouden bijpraten
over de Wet Verplichte GGZ en het zorg en veiligheidshuis. De heer D. Cziesso (Apeldoorn)
heeft daarbij meegedeeld dat de bespreking ook gaat over de integrale besturing en
versterking bestuurskracht voor zorg en veiligheid in de regio NOG.
Wij hebben deze bespreking uitgesteld tot de AB-vergadering van 8 juli 2021. Op 8 april geven
wij prioriteit aan de bijeenkomst over de takendiscussie GGD.
Voorstel: bespreking van Wet Verplichte GGZ en het zorg en veiligheidshuis te agenderen in
de AB-vergadering van 8 juli 2021.

Bijlagen:
-

03-bijlagen a en b: brief Lochem en initiatiefvoorstel
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GGD Noord- en Oost-Gelderland
Mevr. J. Baardman
Postbus 3
7200 AA ZUTPHEN
t.nijland@ggdnog.nl
uw kenmerk:
ons kenmerk:
documentnummer:
onderwerp:

2021-190981
2021011008892
Verzoek gemeenteraad

datum verzending:

20 januari 2021

behandeld door:
telefoonnummer:

V. Vroege
(0573) 28 92 84

Geacht bestuur,
Op 11 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Lochem besloten een initiatiefvoorstel “Grip op
samenwerken” unaniem aan te nemen. Naast dat de raad zelf een aantal acties onderneemt is ons
college een aantal zaken opgedragen. In deze brief gaan wij daar nader op in.
Verzoek van de raad
De raad vraagt ons er voor zorg te dragen dat u:
-

vergaderdata van het Algemeen Bestuur jaarlijks in november bekend maakt;
informatie (ook) in de vorm van een “dashboard” aanlevert;
college en raden gelijktijdig informeert;
voor 15 december de gemeenteraden een kadernota ter voorbereiding van de eerstvolgende
begroting aanbiedt;
iedere vier jaar een meerjarenbeleidsplan aanbiedt.

Het voorstel met toelichting is voor u ter informatie bij deze brief gevoegd.
Uitvoering
Aan de meeste vragen komt u al tegemoet. Zoals het meerjarenbeleidsplan, een kadernota en het
gelijktijdig informeren van college en raad.

Bespreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur
Ons college legt de vraag ten aanzien van informatie middels een dashboard graag aan u voor. Wij
weten dat u dat heeft toegezegd en er ook al mee bent begonnen. Corona heeft dat proces tijdelijk stil
gelegd. Het lijkt goed om de voortgang in de eerst komende vergadering van het Algemeen Bestuur
(AB) te bespreken. Wat betreft de vergaderdata van het AB, vragen wij u dat jaarlijks in november
bekend te maken.

Hanzeweg 8

Postbus 17

7240 AA Lochem

T (0573) 28 92 22

www.lochem.nl

IBAN NL32 BNGH 028.50.05.081

KvK 08 21510
192

2021011008892 - 2/2

Neem gerust contact op
Heeft u vragen na het lezen van de brief? Neem dan contact op met onze accounthouder
de heer A. Kosters, 0573 289 249. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook naar a.kosters@lochem.nl
Vermeld in uw e-mail altijd ons kenmerk. Dan kunnen wij u zo snel mogelijk helpen.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders

R. Starke
secretaris

S. van ’t Erve
burgemeester

Bijlage: initiatiefvoorstel gemeenteraad Lochem, Grip op samenwerken.
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INITIATIEFVOORSTEL
Raadsvergadering:
Onderwerp:
Agendapunt:
Indieners:

Grip op Samenwerken
Initiatiefvoorstel Grip op samenwerkingsverbanden
Marleen van der Meulen (D66), Arjan Boeijink
(GemeenteBelangen), Jan de Vries (VVD), Coby Wiltink
(CDA), Bernhard Aiking (GroenLinks), Lex de Goede
(MmL), Martine Willems (PvdA)
Voorstel, in afstemming met regiogemeenten om:
1. Per thema of samenwerkingsverband een Whatsappgroep op te richten.
2. Twee keer per jaar “De Ontmoeting” te organiseren.
3. De griffier opdracht te geven om regionale overleggen van griffiers proactief te
gebruiken voor het afstemmen van data rond besluitvorming in gemeenteraden,
ontmoetingen en het aanhaken van raadsleden op actualiteiten/(wets)wijzigingen
Gemeenschappelijke Regelingen.
4. Te experimenteren met raadsrapporteurs.
5. Het college opdracht te geven om de gemeenschappelijke regelingen waarin de
gemeente Lochem participeert, op te dragen:
a. in november de vergaderdata van het Algemeen bestuur bekend te maken;
b. informatie (ook) in de vorm van een overzichtelijk “dashboard” aan te leveren;
c. colleges en gemeenteraden gelijktijdig te informeren;
d. vóór 15 december een kadernota ter voorbereiding van de eerstvolgende begroting
aan te bieden aan de gemeenteraden;
e. iedere vier jaar een meerjarenbeleidsplan aan te bieden.
Inleiding
Een aanzienlijk deel van ons budget wordt besteed binnen samenwerkingsverbanden. In de
gemeenteraad van Lochem, maar ook in de andere gemeenteraden in onze regio, leeft al langer
de wens om meer grip te krijgen op samenwerkingsverbanden.
Een aantal stappen is al gezet, zoals de organisatie van “De Ontmoeting”: een jaarlijkse regionale
bijeenkomst voor raadsleden die deel uit maken van de Cleantech Regio, waarbij het gesprek
aangegaan wordt met directeuren van verschillende samenwerkingsverbanden.
Op initiatief van de gemeente Voorst is onderzocht welke andere maatregelen er mogelijk zijn.
Daarbij zijn raadsleden van de Cleantech Regiogemeenten betrokken in een aantal bijeenkomsten.
Dit heeft geleid tot de notitie ‘Grip op samenwerken’. De notitie beschrijft maatregelen die
genomen kunnen worden om meer grip te krijgen.
De werkgroep Samenwerkingsverbanden heeft een keuze gemaakt van maatregelen voor de raad
van Lochem met als resultaat dit initiatiefvoorstel.
Het voorstel is een aanvulling op de aanstaande wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen
waarin de positie van de raden wordt versterkt door o.a. enkele nieuwe raadsinstrumenten, de
actieve informatieplicht en verruiming van zienswijze-termijnen.
Beoogd maatschappelijk effect
Meer grip op samenwerkingsverbanden door het versterken van de informatiepositie en de
samenwerking van gemeenteraden.
Financiële consequenties
Omdat wordt aangesloten bij bestaande activiteiten en netwerken zijn er geen financiële
consequenties.
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Argumenten
1.1 Een Whatsapp groep per thema of samenwerkginsverband verbetert het onderling contact
tussen raadsleden
Op dit moment is er slechts jaarlijks eenmalig contact tussen raadsleden bij “De Ontmoeting”.
Dit contact is bovendien niet direct gerelateerd aan besluitvorming. Een Whatsapp groep per
thema of samenwerkingsverband kan zorgen voor snel onderling contact, op momenten dat
het nodig is. Voorwaarde is wel dat de groep functioneel wordt gebruikt.
2.1 Tweemaal per jaar “De Ontmoeting” draagt bij aan betere regionale afstemming
“De Ontmoeting” is een bijeenkomst waar raadsleden op een informele manier in gesprek
kunnen gaan met raadsleden uit andere gemeenten en met directeuren van
samenwerkingsverbanden. “De Ontmoeting” is een toevoeging op de bestaande
informatievoorziening. In de gesprekken lichten directeuren de feiten en cijfers toe en kunnen
raadsleden ontdekken wat er in andere gemeenten speelt. “De Ontmoeting” wordt op dit
moment jaarlijks in januari/februari georganiseerd. Hier kunnen de uitgangspunten voor de
begroting al in een vroeg stadium besproken worden. Dit willen wij uitbreiden met een tweede
keer in het najaar, waarin teruggeblikt wordt en er aandacht is voor het proces: hoe gaan we
met elkaar om, welke belangrijke ontwikkelingen komen eraan? De griffiers worden gevraagd
de organisatie van “De Ontmoeting” onderling af te stemmen.
3.1 Het afstemmen van de vergaderdata door de griffiers vergemakkelijkt regionale afstemming
Door op agenda’s van bestaande griffiersnetwerken structureel aandacht te hebben voor
Gemeenschappelijke Regelingen is er tijdige afstemming mogelijk over procedures,
informatiebijeenkomsten, moties, aanhaken raden bij actualiteiten e.d. Dit borgt tegelijk het
gezamenlijk afstemmen met Gemeenschappelijke Regelingen. De voorkeur gaat uit naar de
maandag als vaste vergaderdag voor “regiozaken”.
4.1 Raadsrapporteurs kunnen raadsleden ontlasten waardoor de controlerende taak beter kan
worden uitgevoerd
Raadsrapporteurs geven extra aandacht aan een gemeenschappelijke regeling. Hierover
kunnen zij gevraagd en ongevraagd verslag uitbrengen aan de raad. De raad blijft
verantwoordelijk, maar wordt hiermee deels ontlast. De raadsrapporteurs kunnen ook
regionaal met andere raadsleden contact onderhouden. Het is niet de bedoeling dat
raadsrapporteurs meer informatie krijgen dan overige raadsleden. Zij kunnen de informatie
voor de raad wel stroomlijnen.
Als eerste experiment hebben de leden van de Lochemse raadswerkgroep
Samenwerkingsverbanden zich verdeeld over drie gemeenschappelijke regelingen: PlusOV,
Stadsbank Oost Nederland en de GGD NOG. Na ontvangst van stukken, zoals de kadernota of
begroting, gaan de raadsrapporteurs aan de slag.
Het is vaak krachtiger om als raden gezamenlijk te komen tot een zienswijze, motie of
amendement. Dit vraagt om afstemming met andere raden. De voorbereiding mondt uit in
een advies van de raadsrapporteurs. Dit advies wordt toegevoegd aan de stukken die vanuit
het college worden aangeleverd en volgen daarna gezamenlijk het reguliere
besluitvormingsproces.
5a. Vroegtijdige bekendmaking van vergaderdata AB bevordert betrokkenheid raadsleden
Door de raden snel (in november) op de hoogte te stellen van de data van de ABvergaderingen in een komend vergaderjaar, kunnen deze vergaderingen opgenomen worden
in de raadsagenda. Hierdoor kunnen de raadsleden desgewenst makkelijker aansluiten bij de
AB vergaderingen.
5b. Een dashboard bevordert de informatiepositie van de raad
In een dashboard van maximaal twee pagina’s kan per samenwerkingsverband worden
aangegeven wat de actuele financiële risico’s, politieke dilemma’s en keuzes voor de raad zijn.
Dit maakt de informatie inzichtelijk en bevordert de informatiepositie van de raad. Het format
(bijvoorbeeld als dat van Apeldoorn) kan verspreid worden onder de gemeenschappelijke
regelingen, zodat zij het voor alle raden in een keer kunnen invullen bij het aanleveren van de
jaarrekening en de begroting, bij wijze van oplegger voor de stukken (zie bijlage).
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5c. Dit geeft de raad meer voorbereidingstijd
De samenwerkingsverbanden worden verzocht de stukken tegelijkertijd naar de raad en naar
het college te sturen. Daardoor hebben raadsleden meer tijd om mogelijke acties met andere
raden af te stemmen. Het college stelt, net als altijd, ook een advies op.
5d. Dat geeft ruimte voor een goede voorbereiding
Samenwerkingsverbanden bieden voor 15 december een kadernota aan, met beleidsmatige
keuzes en financiële risico’s, ter voorbereiding van de begrotingsbehandeling in juni/juli. De
raad heeft dan tijd om op deze kadernota zienswijzen regionaal af te stemmen en in te
dienen, voordat de begroting in concept wordt aangeboden.
5e. Het biedt inzicht en geeft sturingsmogelijkheid
Samenwerkingsverbanden bieden iedere raadsperiode, bijvoorbeeld 2 jaar na de verkiezingen,
een meerjarenbeleidsplan met begrotings- en beleidskeuzes. Dit vergroot het inzicht van de
raad in de keuzes die een gemeenschappelijke regeling maakt. Doordat de raad op een
beleidsplan zienswijzen kan indienen, worden de sturingsmogelijkheden vergroot. Daarnaast
sluit het ook aan op de aangekondigde wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
Risico’s en kanttekeningen
De slagingskans van bovenstaande maatregelen, met uitzondering van het experiment
“raadsrapporteurs”, hangt af van besluitvorming in de andere regiogemeenten en de
bereidwilligheid van de individuele raadsleden. Daarnaast is het essentieel dat de
gemeenschappelijke regelingen medewerking verlenen aan de gewenste maatregelen.
Uitvoering
Na besluitvorming in de raden van de acht regiogemeenten maken de griffiers gezamenlijk een
plan van aanpak voor de uitvoering van de maatregelen waarmee de raden akkoord zijn gegaan.
De volgende stukken zijn als bijlage bijgevoegd:
- Notitie Grip op samenwerking, incl. 2 bijlagen (maart 2020)
- Infographic Grip op samenwerken

Lochem, 26 november 2020

Besluit:
Datum besluit:
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C.M. de Waard-Oudesluijs e.a.

Informatienota
Onderwerp
Stand van zaken aanpak COVID-19

Kennisnemen van
stand van zaken rondom coronavirus bij GGD NOG.

Inleiding
Hierbij informeren wij u over de belangrijkste actuele ontwikkelingen de GGD-organisatie tijdens de
coronacrisis. De directeur publieke gezondheid licht die verder mondeling toe. Wij horen graag
opmerkingen en opvattingen vanuit uw bestuur.

Kernboodschap
1. Situatiebeeld
•
•

•
•

Wekelijks brengt de GGD een nieuwe situatieschets uit. De situatieschets COVID-19 in de regio
15 t/m 21 maart 2021 geeft opnieuw een toename in het aantal besmettingen aan (+25%).
Relatief veel besmettingen zien we in alle leeftijdsgroepen tussen 7 en 49 jaar. Ook in de andere
leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen toegenomen. De minste besmettingen zien we in de
groep 80+’ers, al is in deze groep het aantal besmettingen wel toegenomen van 26 naar 58. Het
aantal besmettingen dat is gerelateerd aan een verpleeghuis voor ouderen neemt nog steeds af.
Dit duidt op een beschermend effect van de vaccinaties.
Het aantal clusters van besmettingen is toegenomen. Op dit moment zijn er vooral clusters bij
bedrijven, in woonzorginstellingen en in het onderwijs (incl. kinderopvang). Een cluster kan ook
in de privésfeer ontstaan.
Het regionale besmettingscijfer zit nu op 247 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per
week en zit daarmee op de derde signaalwaarde (‘ernstig’). Omdat het aantal nieuwe
ziekenhuisopnames boven de derde signaalwaarde ligt, geldt voor de regio NOG het risiconiveau
‘zeer ernstig’.

2. Landelijke ontwikkelingen
•

•

•

Op de persconferentie van 23 maart 2021 heeft het kabinet gemeld dat het bestaande pakket
maatregelen wordt verlengd. De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het aantal
coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt. De derde golf begint zichtbaar te worden. Eén
maatregel wordt iets aangepast: vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in; om 22.00
uur. Daarnaast kijkt het kabinet naar het gebruik van zelftesten in het onderwijs, vanaf midden
april.
Testen: kabinet verwacht dat overcapaciteit in de testketen tijdelijk is. Het kabinet verwacht een
toename van de testvraag vanwege nieuwe groepen in het testbeleid, in combinatie risicogericht
grootschalig testen en meer contact als gevolg van het stapsgewijs openen van de samenleving.
Vaccineren: op 23 maart zijn ongeveer 2,1 miljoen prikken gezet, de 3 miljoenste prik wordt eind
maart/begin april verwacht. In 2e en 3e kwartaal wordt échte versnelling verwacht.
1

•

•

Zorgcontinuïteit: het kabinet werkt aan een aanvullend tijdelijk beleidskader “kwaliteit en
continuïteit van zorg in fase 3 van de COVID-19 pandemie”. In de voorbereiding op de ernstige
scenario’s is het van groot belang dat in alle geledingen van de zorg – sectoraal en regionaal –
goede en actuele crisisplannen aanwezig zijn, die goed op elkaar aansluiten en vergelijkbaar zijn.
GGD GHOR Nederland werkt in opdracht van VWS aan een Roadmap voor het tweede kwartaal
van 2021. Deze Roadmap beschrijft de activiteiten van de GGD'en voor testen, traceren en
vaccineren, de continuïteit van de zorg en de advisering van overheden, instellingen en
bedrijven. Vooralsnog blijft bij de GGD'en de capaciteit voor testen en traceren ongewijzigd. In
het tweede kwartaal versnelt het tempo waarin de GGD'en vaccineren tegen het COVID-19-virus.

3. Testen
•

•
•

•
•

•

•

•

•

In de week van 15 t/m 21 maart 2021 zijn 22.568 tests afgenomen door GGD NOG. Dit waren er
11% meer dan in de week daarvoor. De stijging die sinds week 6 van 2021 zichtbaar is zet
daarmee door, maar is minder sterk dan in de voorgaande weken.
Er is een toename van het aantal tests te zien bij alle leeftijdsgroepen, behalve bij de 80plussers. De grootste toename zien we bij de 7-12-jarigen, 13-18-jarigen en de 40-49- jarigen.
Het percentage positieve tests lag afgelopen week met 7,7% weer iets hoger dan een week
eerder (7,2%). Kinderen onder de 12 jaar worden pas sinds enkele weken in groten getale getest
en zij testen relatief minder vaak positief. Wanneer kinderen onder de 12 jaar niet meegenomen
worden, zien we dat het percentage positieve tests rond 8,8% uitkomt.
Ondanks de toenemende drukte in de teststraten heeft GGD NOG ruim voldoende testcapaciteit
om snel te kunnen testen. Alle teststraten zijn 7 dagen per week open van 8:30-21:45 uur.
In de regio NOG doen 11 scholen voor voortgezet onderwijs mee aan een pilot met sneltesten.
Dit wordt ook in drie andere regio’s gedaan. De rol van de GGD is gericht op het uitvoeren van
BCO. Het testproces en alles daarom heen wordt door de school met een particuliere
testaanbieder gedaan, die is gecontracteerd door VWS/GGD GHOR Nederland.
GGD NOG is bezig met voorbereidingen van sneltestlocaties. Hierbij krijgt een groot deel van de
geteste personen direct een negatieve uitslag. In de overige gevallen moet je alsnog een PCR-test
doen. Het streven is eind april/begin mei te starten met sneltestlocaties in Apeldoorn en
Doetinchem. Op termijn willen we een groot deel van de testcapaciteit omzetten naar
sneltesten.
GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft testlocaties in Apeldoorn (2 locaties), Harderwijk, Heerde,
Winterswijk, Zelhem (gemeente Bronckhorst) en Zutphen. Deze testlocaties zijn een drive-in.
Medio maart hebben we een extra straat geopend in Zelhem en ook in Vaassen (gemeente Epe),
in beide gevallen op het terrein van de brandweerkazerne.
Op zondag 28 maart opent GGD NOG een nieuwe locatie voor PCR-testen in de sporthal in
Vaassen. Dit is de eerste zogenoemde walk-through-locatie. Deze locatie vervangt de locatie in
Heerde, waar op vrijdag 26 maart de laatste mensen worden getest.
In de week van 28 maart -2 april zetten we locatie Apeldoorn Zwitsal om naar een walk-through.
Daarbij wordt het aantal testlijnen uitgebreid van 3 naar 5.

4. Bron- en contactonderzoek
•

•

Vanaf 21 maart voert GGD NOG het bron- en contactonderzoek uit in fase 3. Dit houdt in dat de
BCO’ers niet meer de indexen (mensen bij wie covid is vastgesteld) en contacten monitoren. Het
toenemend aantal casussen is hiervan de oorzaak. In fase 3 bellen de BCO’ers met de index en
bespreken zij met de index wie er tot zijn/haar nauwe contacten behoren. De index ontvangt
vervolgens een mail die hij/zij kan doorsturen naar de nauwe contacten. Voor de meldingen die
zijn verbonden aan scholen was dit al de werkwijze.
Vanwege de opschaling en natuurlijke uitstroom worden nog steeds nieuwe BCO-medewerkers
opgeleid.
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5. Vaccinatie
•

•
•

•

•

In de week van 15 tot en met 21 maart lag het aantal vaccinaties bij GGD NOG iets lager dan in
de week ervoor. Dit heeft te maken met de tijdelijke pauze van het vaccineren met AstraZeneca.
Het vaccineren met AstraZeneca wordt is 24 maart weer hervat. Er zijn extra afspraaktijden
opengezet om de geannuleerde afspraken in te halen. In de regio NOG betreft dit alleen de
locatie Zutphen.
Tot en met 21 maart heeft GGD NOG ruim 76.000 vaccinaties toegediend. Ruim 22.000 mensen
zijn inmiddels twee keer door GGD NOG gevaccineerd.
Op vrijdag 26 februari 2021 heeft de Inspectie Jeugd en Gezondheidszorg (IGJ) een bezoek
gebracht aan de vaccinatielocatie Apeldoorn. De inspectie bleek in hoofdzaak positief en heeft
op onderdelen tips en adviezen gegeven. De inspectie bezocht op 25 maart de priklocaties
Doetinchem en Harderwijk.
Er zijn voorzichtige berichten dat we vanaf het tweede kwartaal fors meer vaccins krijgen en dus
flink moeten opschalen (landelijk) om deze vaccins ook allemaal te kunnen toedienen. Het
vaccinatieprojectteam werkt aan nieuwe plannen om deze opschaling te realiseren. Mogelijke
bottleneck is de beschikbaarheid van voldoende artsen en prikkers.
Vaccinatielocaties in de regio NOG: Apeldoorn (1 locatie open, 2e in april), Doetinchem,
Harderwijk, Heerde (open 6 april), Zutphen, Berkelland (Borculo, open 29 maart), Oost Gelre
(Lichtenvoorde, open 8 maart).

6. Informatie en advies
•

•

Vanaf 8 februari 2021 zijn de basisscholen weer open. GGD NOG heeft een multidisciplinair
scholenteam ingericht dat scholen preventief gaat adviseren en bijstaan als er besmettingen zijn.
Het bron- en contactonderzoek bij leerlingen en leerkrachten wordt ook uitgevoerd door een
speciaal uitvoeringsteam. GGD NOG ziet veel casussen binnenkomen voor het scholenteam, wat
druk legt op de covid-organisatie.
GGD NOG heeft de afgelopen weken enorm veel telefoontjes gekregen. Het team Telefonie en
de receptie van GGD NOG hebben hard gewerkt om de vragen van alle bellers te beantwoorden.
Helaas hebben veel mensen alsnog lange tijd moeten wachten voor ze geholpen werden. De
drukte heeft over het algemeen te maken met beleidswijzigingen en mediaberichten, vaak zaken
die door ons niet beïnvloedbaar en niet vooraf te plannen zijn. Een belangrijke oorzaak was het
aangescherpte advies om kinderen te laten testen nu de scholen weer open zijn.

7. Informatievoorziening
•

Eind februari 2021 week is het vaccinatiedashboard live gegaan, een nieuw onderdeel van het
Corona-dashboard ook voor gemeenten en de veiligheidsregio.

8. Communicatie
•
•
•

GGD NOG werkt voortdurend aan de informatievoorziening voor de verschillende doelgroepen
voor de covid-aanpak. Uitgangspunt voor de informatie op de website en social media blijft de
“customer journey”.
De aandacht van de media is onverminderd groot. Zie o.a. dubbelinterview met DPG’en IJsselland
en NOG in de Stentor en een item in Hart voor Nederland over testen van kinderen.
De Veiligheidsregio NOG stuurt de gemeenten regelmatig een RACC-update, de laatste van 25
maart 2021, zie https://raccvnog.ccreader.nl/editie/4500.

9. Informatieveiligheid en ICT
•

Eind januari 2021 kwam de diefstal aan het licht van persoonsgegevens uit de landelijke covidsystemen. Ruim 200 inwoners van de regio hebben GGD NOG vragen gesteld of verzocht hun
persoonsgegevens te verwijderen uit de systemen. GGD NOG heeft extra menskracht ingezet
voor de behandeling van de verzoeken. Op ongeveer 120 verzoeken is (per 25 maart) een besluit
verstuurd. Hiermee zijn vrijwel alle verzoeken die van eind januari tot 1 maart 2021 zijn
3

•
•
•

ontvangen behandeld, zo nodig met verlenging van de behandeltermijn. Zoals het er nu uitziet
worden de overige verzoeken binnen de Avg-termijn van een maand afgehandeld.
GGD GHOR Nederland heeft op 25 februari 2021 gemeld dat binnen de afgesproken termijn
coronatest.nl volledig voldoet aan alle eisen voor de koppeling met DigiD. Eerder verschenen
berichten in de media dat hier een probleem lag.
GGD NOG bereidt zich voor op de invoering van een nieuw systeem voor bron- en contactonderzoek, de opvolger van HPZone Lite. Dit moet beter en veiliger werken, maar o.a. GGD NOG
ziet risico’s van een te snelle invoering en bepleit een zorgvuldige invoering.
Vanaf 1 maart is het ook mogelijk om online een vaccinatie-afspraak te maken, net zoals dat voor
het testen kan. Ouderen boven de 80 en medewerkers uit de langdurige zorg worden per brief
uitgenodigd voor een vaccinatie, vanaf 9 maart ook ouderen vanaf 75 jaar. Er is controle op
mensen die niet in aanmerking komen (maar wel een afspraak hebben ingepland).

10. Panelonderzoek en monitoring
•

•

•

•

Op 26 februari 2021 heeft GGD NOG resultaten van de 6e coronapeiling gepubliceerd. Ruim 3.900
mensen hebben meegedaan aan het onderzoek. De wethouders en ambtenaren publieke
gezondheid hebben het rapport en de infographic ontvangen. Zie website GGD NOG, het Kompas
Volksgezondheid en de regionale media.
Belangrijkste uitkomsten zijn toenemende vaccinatiebereidheid, toenemende psychische
ongezondheid, minder beweging en een update verdiepend onderzoek onder kwetsbare
groepen. Op dit moment staat een panel-uitvraag uit onder jeugdigen voor een verdiepend
onderzoek naar de psychische gezondheid van jeugdigen.
De komende jaren voeren GGD’en extra gezondheidsmonitors uit onder de doelgroepen Jeugd,
Jongvolwassenen en Volwassenen/Ouderen. De monitors bieden informatie voor lokaal,
regionaal en landelijk beleid, gericht op het beperken van de effecten van de coronacrisis op de
publieke gezondheid. Het ministerie van VWS bekostigt de extra monitors. In het najaar van 2021
start GGD NOG met onderzoek onder jeugdigen van 13-16 jaar voor de extra Jeugdmonitor. In
het voorjaar 2022 volgt het onderzoek voor de extra Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen (1625 jaar).
Samen met GGD Gelderland-Midden (Arnhem) en Radboudziekenhuis (Nijmegen) onderzoekt
GGD NOG de impact van het coronavirus, o.a. onder mensen uit deze regio’s die positief zijn
getest. Eind 2020 heeft de eerste meting plaatsgevonden, met in totaal ruim 13.000
respondenten. De respons vanuit deelnemers is hoog. VWS en universiteiten zijn geïnteresseerd
in de uitkomsten. Eind maart start een vervolgonderzoek.
Het RIVM voert verschillende studies uit om te onderzoeken hoe goed mensen beschermd zijn
tegen het coronavirus nadat ze gevaccineerd zijn. Eén van die onderzoeken wordt uitgevoerd bij
de deelnemers van de Doetinchem Studie, in samenwerking met GGD NOG. De Doetinchem
Studie is een unieke studie waarin de gezondheid van een grote groep mensen uit Doetinchem al
30 jaar wordt gevolgd. Zie ook het artikel uit De Gelderlander.

11. Organisatie en capaciteit covid-projectorganisatie
•

•
•

Aantallen medewerkers in het kort:
- Telefonie & administratie: 40
- Testen: 350
- BCO: 150
- Vaccineren: 425
- Infectieziektebestrijding, IMA (informatisering en ICT), facilitaire zaken, P&O, Communicatie
(± 70 medewerkers)
Totaal eind maart 2021 ± 1.000 medewerkers (medio januari 2021: ± 625 medewerkers).

De ontwikkelingen, wisselingen en uitbreidingen van het beleid vanuit het RIVM /VWS
vraagt veel van de inzet en de flexibiliteit van de covid-projectorganisatie en de
bedrijfsondersteuning. Ook legt de forse uitbreiding van de organisatie druk op de
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reguliere organisatie: steeds meer medewerkers doen een beroep op de kwaliteit en
expertise van een relatief kleine groep vaste medewerkers.
12. Zorgcontinuïteit
•

•

•
•

In de week van 15 tot en met 21 maart is het aantal coronabesmettingen in de caresector iets
gestegen. Deze stijging komt door een lichte toename in het aantal besmettingen in de
gehandicaptensector en in de thuiszorg. In de V&V-sector is het aantal besmettingen juist
afgenomen.
De knelpunten rondom personele capaciteit zijn iets toegenomen. Ongeveer een derde van de
organisaties geeft aan zich hier zorgen over te maken. Er zijn vier zorghotels open: De
Achterhoek in Gaanderen, De Chrysant in Apeldoorn, Het Buurtzorgpension in Ermelo en De
Klimop in Harderwijk. Het aantal patiënten in de zorghotels is de afgelopen week iets
toegenomen. Alle zorghotels geven aan momenteel te voldoen aan het regionale
opschalingsplan. Het aantal opnames in Gaanderen is fors toegenomen.
Zoals afgesproken in het VNOG-bestuur en met ondersteuning van de GHOR bereiden de NOGgemeenten zich voor op noodscenario’s rond covid, om meest noodzakelijke zorg te kunnen
opvangen. Hierover hebben zij een brief ontvangen van de directeur publieke gezondheid.
De GHOR van de Veiligheidsregio NOG draagt ook bij aan de “what-if-scenario’s” die het
Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) vaststelt. De regio NOG neemt deel aan 3 ROAZ’en:
Zwolle, Euregio (Enschede) en Oost (Nijmegen).

Communicatie
-

Vervolg
De GGD blijft het DB en AB periodiek informeren over de ontwikkelingen en de actuele stand van
zaken.

Warnsveld, 26 maart 2021
Het dagelijks bestuur,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
-
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Stand van zaken producten GGD

Kennisnemen van

de inventarisatie van de stand van zaken van de producten van de GGD tijdens de coronacrisis.

Inleiding

In november 2020 presenteerden wij een stand van zaken van de producten van de GGD in verband
met de coronacrisis. Wij brachten in kaart welke taken voortgezet konden worden en welke niet of
aangepast. En welke achterstanden wij bij de onderscheiden producten hadden opgelopen.
In deze informatienotitie schetsen wij de stand van zaken rondom onze producten tot maart 2021.

Kernboodschap

Algemeen beeld
Evenals wij in november vorig jaar constateerden, hebben de beperkingen voor het werk van de GGD
beperkte inhoudelijke, maar wel enkele praktische gevolgen. Dit varieert per team. De situatie ten
opzichte van november vorig jaar is niet substantieel gewijzigd.
De Jeugdgezondheid maakt voor een deel gebruik van alternatieve locaties om de onderzoeken uit te
kunnen voeren. De scholen en de kinderopvang zijn sinds enige tijd weer grotendeels open. Deze
teams (Jeugdgezondheid en Kinderopvang) hebben met achterstanden te maken. Jeugdgezondheid
verwacht deze dit schooljaar grotendeels in te halen. Vanwege de achterstanden bij Toezicht
Kinderopvang ontstaat hierdoor een ruimere tijd tussen twee inspecties dan afgesproken.
Het Rijksvaccinatieprogramma is ingepland in het tweede kwartaal van 2021.
Een aantal teams kan de werkzaamheden vrijwel onveranderd voortzetten. Uiteraard is de wijze
waarop de teams werken nog steeds aangepast aan de coronamaatregelen. Voor de meer
adviserende taken is dat eenvoudiger dan voor de meer uitvoerende taken.
De gezondheidsrisico’s in verband met achterstanden lijken nog steeds beperkt. Zoals ook vorige
keer vermeld, vergoedt het ministerie van VWS de extra kosten die het gevolg zijn van de
coronacrisis en niet via de inwonerbijdrage worden betaald.
In de bijlage gaan wij nader op bovenstaande informatie in.

Communicatie

De inventarisatie zenden wij ter informatie aan de raden van de gemeenten, via de colleges van
B&W.
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Vervolg

Wij actualiseren periodiek de stand van zaken.

Warnsveld, 18 maart 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen

1. Stand van zaken producten GGD NOG – maart 2021
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Stand van zaken producten GGD NOG – maart 2021
Inleiding
In november 2020 presenteerden wij een stand van zaken van de producten van de GGD in
verband met de coronacrisis. Wij brachten in kaart welke taken voortgezet konden worden
en welke niet of aangepast. En welke achterstanden wij bij de onderscheiden producten
hadden opgelopen.
Vanaf september 2020 pakten wij onze taken weer zo goed mogelijk op.
In september en december 2020 kwamen er opnieuw verzwarende maatregelen. Hoewel
verlichting van de maatregelen nu in beperkte mate is ingezet (scholen en kinderopvang
weer [deels] open], en er weer licht aan de horizon is, hebben wij nog steeds met
beperkende maatregelen te maken.
In deze notitie schetsen wij de stand van zaken rondom onze producten tot maart 2021.
Allereerst vatten wij het algemene beeld samen. Daarna gaan we in op een aantal specifieke
situaties van producten van de GGD die wel nadrukkelijk de gevolgen van de coronacrisis
ondervinden.
Algemeen beeld
Evenals wij in november vorig jaar constateerden, hebben de beperkingen voor het werk van
de GGD beperkte inhoudelijke, maar wel enkele praktische gevolgen. De situatie ten
opzichte van november 2020 is niet substantieel anders.
Een aantal teams kan de werkzaamheden vrijwel onveranderd voortzetten. Dit betreft
vooral teams uit de Bedrijfsondersteuning en teams die vooral gericht zijn op
(beleids)advisering en onderzoek. Uiteraard is de wijze waarop overleggen worden gevoerd
wel nog steeds aangepast aan de coronamaatregelen. De corona-aanpak legt wel veel druk
op enkele ondersteunende (en inmiddels uitgebreide) teams, waaronder
Informatiemanagement en -advies en Facilitaire zaken, en op het management.
Een aantal andere teams ondervindt praktische problemen bij de uitvoering van hun
activiteiten; zij proberen hun reguliere producten wel uit te voeren, maar dit kan alleen op
aangepaste wijze. Voorbeelden hiervan zijn de Toezicht Wmo, Gezonde School, Advisering
Publieke Gezondheid, Forensische Geneeskunde en Maatschappelijke Zorg.
Het Rijksvaccinatieprogramma is nu in het tweede kwartaal van 2021 ingepland. Wij voeren
dit meer gemeentegericht en op kleinere schaal in alle gemeentes uit.
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Daarnaast zijn er teams die nadrukkelijk hinder ondervinden van de meest recente
lockdown. Hieronder gaan we op deze specifieke situaties nader in.
Specifieke situaties
De Jeugdgezondheid zat tot aan het moment van sluiting van de scholen aan het begin van
de meest recente lockdown ‘op schema’ wat betreft de reguliere werkzaamheden en het
inhalen van de achterstanden.
De scholen zijn inmiddels weer geopend. Door gebruik te maken van alternatieve locaties,
kunnen de werkzaamheden worden voortgezet.
Ondanks de tweede lockdown is de achterstand deels ingelopen. Naar verwachting slagen
wij erin deze dit schooljaar grotendeels in te halen. Toch zullen ook volgend schooljaar nog
inhaalwerkzaamheden zijn.
Het Toezicht Kinderopvang vond aangepast plaats. Conform het landelijk advies voerden de
toezichthouders signaalgestuurd toezicht toe en houden zij ‘vinger aan de pols’ bij
voorzieningen waarover zorgen zijn. Bepaalde geplande onderzoeken gaan door wanneer
daarvoor geen locatiebezoek nodig is.
Voor Reizigerszorg is de vraag nog steeds zo goed als volledig weggevallen. Een aantal
activiteiten echter, zoals voor b.v. nieuwkomers en overige migranten, loopt wel door.
Het team Publieke gezondheid asielzoekers kan een deel van de activiteiten niet uitvoeren
vanwege de coronamaatregelen. Zij zoeken naar aangepaste werkvormen en
contactmogelijkheden.
De Doetinchem Studie liep tot 15 december (aangepast) door. Vanaf de nieuwste lockdown
zijn de werkzaamheden geheel stilgelegd.

Gevolgen en risico’s
Evenals tijdens ons overzicht in november 2020, blijken de gezondheidsrisico’s in verband
met achterstanden beperkt. Dit heeft te maken met het benoemen van kritische processen,
focus op risico’s en het aanpassen van de werkwijzen.
Zoals eerder gemeld vergoedt het ministerie van VWS de extra kosten die het gevolg zijn van
de coronacrisis en die niet al via de inwonerbijdrage worden betaald.
Samenvattende tabel
De resultaten van deze inventarisatie zijn samengevat in onderstaande tabel.
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Overzicht achterstanden, gevolgen en verwachtingen als gevolg van de coronacrisis – stand van zaken maart 2021
Product

Welke taken zijn niet
uitgevoerd

Welke taken worden
ingehaald

Wat wordt niet
ingehaald

Extra kosten

Gevolgen en risico’s

Jeugdgezondheid

Aanvankelijk liepen
taken vertraging op.
Inmiddels zijn de
scholen weer open.
De JG werkt onder meer
vanuit alternatieve
locaties.

Het doel is om een ieder
die een
gezondheidsonderzoek
moest missen, dit alsnog
aan te bieden.

Het streven is alle
achterstanden in te
halen. Dit zal
grotendeels dit
schooljaar lukken; voor
een deel loopt dit nog
door in het volgend
schooljaar.

Nog niet bekend.

We proberen druk op de
jeugdzorg te voorkomen.
De termijnen van
sommige onderzoeken
halen we niet altijd. Bijv.
visusonderzoek bij
kleuters.

Rijksvaccinatieprogramma

n.v.t.

De RVPvaccinatiecampagne is
ingepland in het tweede
kwartaal van 2021.

n.v.t.

Eventuele extra
kosten i.v.m.
COVID-19
worden vergoed
door het
ministerie.

n.v.t.

Advisering publieke
gezondheid

Meeste taken worden
uitgevoerd, veelal in
aangepaste vorm.

Sommige
taken/projecten zijn
doorgeschoven naar
2021

n.v.t.

n.v.t.

Sommige projecten lopen
vertraging op. Over het
algemeen levert dit geen
grote gevolgen op.

Gezonde School

Sinds september 2020
bieden de adviseurs
weer ondersteuning aan
de scholen. Veelal
digitaal.

Vanwege de
omstandigheden
verloopt het proces
langzamer.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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Product

Welke taken zijn niet
uitgevoerd

Welke taken worden
ingehaald

Wat wordt niet
ingehaald

Extra kosten

Gevolgen en risico’s

n.v.t.

Patiënten die niet naar de
GGD gekomen zijn, zijn er
naar verwachting slechter
aan toe. Het werk is
daarna
arbeidsintensiever.

Minder kennis over
seksuele gezondheid bij
groepen jongeren.

Minder vraag naar
bespreking monitors.

Tuberculosebestrijding

Minder verrichtingen.

Alle achterstanden
worden ingehaald.

Er is de verwachting dat
er gemiste casuïstiek is.

Infectieziektebestrijding

Enkele projectmatige
activiteiten.

Onbekend

n.v.t.

Seksuele gezondheid

Minder voorlichtingen
op scholen.
Voorts worden reguliere
taken voortgezet.

Op de spreekuurlocaties
kunnen minder
consulten per uur
worden afgesproken in
verband met de
coronaregels.

Voorlichting op scholen.

€ 45.000, --

Medische
milieukunde

Minder overleg met
gemeenten over o.a.
Omgevingswet.
Alle overleg gaat in
aangepaste vorm
momenteel weer door.

Advisering
Omgevingswet is
vertraagd.
Extra inzet voor een
periode van 6 maanden.

n.v.t.

€ 68.000, --
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Product

Welke taken zijn niet
uitgevoerd

Welke taken worden
ingehaald

Wat wordt niet
ingehaald

Extra kosten

Gevolgen en risico’s

Crisis- en
calamiteitenbestrijding
Toezicht
Kinderopvang

Geen oefeningen
uitgevoerd.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Veel minder inspecties
uitgevoerd vanwege de
lockdown. Daardoor is
een achterstand
ontstaan.

Alle gemiste inspecties
worden zo veel mogelijk
ingehaald. Wel is de tijd
tussen 2 inspecties dan
langer dan afgesproken.

n.v.t.

n.v.t.

De wet wordt bij
afwezigheid van inspectie
niet op de juiste manier
uitgevoerd. Risico dat je
achter de feiten aanloopt.

Toezicht Wmo

Geen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Forensische
Geneeskunde

Geen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Reizigerszorg

Vraag voor
reizigersvaccinatie is
goeddeels weggevallen
vanwege corona. Er zijn
wel overige
vaccinatievragen.

Geen.

n.v.t.

Omzetverlies en
ineffectieve
spreekuren.

n.v.t.

Doetinchemstudie

Activiteiten i.o.m. RIVM
tijdelijk gestopt tussen
15-12-20 en 15-3-2021

Dit wordt overlegd met
RIVM.

n.v.t.

Financiering
loopt via RIVM.

n.v.t.

Publieke gezondheid
asielzoekers

Vooral groepsvoorlichtingen zijn niet
uitgevoerd. Gezocht

Waar mogelijk de
groepsvoorlichtingen. Er
is een vervangende
medewerkster.

Een deel van de
groepsvoorlichting.

Kosten
vervangende
medewerkster.

Mogelijk gevolg zijn
achterstanden bij zeer
kwetsbare burgers.
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Product

Welke taken zijn niet
uitgevoerd

Welke taken worden
ingehaald

Wat wordt niet
ingehaald

Extra kosten

Gevolgen en risico’s

n.v.t.

n.v.t.

Vanwege de
Covid –
maatregelen kost
een deel van het
werk meer tijd.
Eventueel wordt
dit opgevangen
met enige
uitbreiding.

n.v.t.

Projecten zijn
doorgeschoven naar
2021.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

wordt naar een
aangepaste vormen.

Maatschappelijke
Zorg

Geen

Bedrijfsondersteuning Een aantal projecten
kent vertraging.
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

6

Overlegdatum:

8-4-2021

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Informatienota
Onderwerp
Stand van zaken rechtmatigheidsverantwoording

Kennisnemen van

de stand van zaken rechtmatigheidsverantwoording

Inleiding

Met ingang van het verslagjaar 2021 moeten de dagelijks besturen van gemeenschappelijke
regelingen - net als de colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten - zelf een
rechtmatigheidsverantwoording opstellen, die opgenomen wordt in de jaarrekening.
Het algemeen bestuur heeft op 18 februari 2021 het percentage voor de rechtmatigheidsverantwoordingsgrens vastgesteld. Daarbij is aangegeven dat het AB in de volgende vergadering van
8 april 2021 zou beslissen over aanpassing van de Financiële verordening, de Controleverordening en
het controleprotocol af te wachten.

Kernboodschap

Begin maart 2021 heeft de Tweede Kamer de wetswijziging voor de verandering in de
rechtmatigheidsverantwoording nog niet in behandeling. In overleg met de accountant adviseren wij
om de Financiële verordening, de Controle verordening en het controleprotocol nog niet aan te
passen. Zodra de wetswijziging is aangenomen, bereiden wij de aanpassingen in de verordeningen
voor.

Communicatie
n.v.t.

Vervolg


Na bekendwording van de wetswijziging de Financiële verordening, de Controleverordening en
het controleprotocol aanpassen.

Warnsveld, 8 maart 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
-

1
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

7

Overlegdatum:

8-4-2021

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Adviesnota
Onderwerp

Jaarstukken 2020

Voorstel

1. het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 vast te stellen;
2. het saldo van € 69.000 positief uit te keren aan de deelnemende gemeente
3. kennis te nemen van het accountantsverslag 2020 en de uitkomsten van de bespreking hiervan
op 31 maart 2021 met de auditcommissie van het AB.

Inleiding

De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en de bevindingen beschreven in het
accountantsverslag. De accountant geeft een goedkeurende verklaring af op getrouwheid bij
ongewijzigde vaststelling van de jaarrekening. De jaarrekening en jaarverslag zijn opgemaakt in
overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Voor rechtmatigheid geeft de accountant ook een goedkeurende verklaring.
Samenvatting
Het saldo uit normale bedrijfsvoering van GGD NOG is € 69.000. Dit betreft het positieve saldo op het
product forensische geneeskunde. In 2020 heeft de GGD meer opbrengsten (o.a. bloedproeven
arrestantenzorg), terwijl de kosten niet evenredig stijgen.
Het ministerie van VWS heeft toegezegd dat, zolang er geen vaccin is, alle kosten die verband
houden met de bestrijding van het COVID-19 virus worden vergoed. Het gaat dan niet alleen om de
kosten voor bron- en contactonderzoek (BCO), testen en advies maar ook om omzetderving,
achterstanden, aangepaste werkwijzen en uitbreiding van de ondersteuning.
Daarbij is als voorwaarde gesteld, dat kosten die al gedekt zijn in de begroting door de reguliere
inwonersbijdrage niet worden meegenomen. Gemeenten worden voor de uitvoering van de taken
die de GGD’en uitvoeren gecompenseerd via het gemeentefonds. Ze krijgen weliswaar niet alle
dienstverlening (bijvoorbeeld Jeugdgezondheid), maar er is ook toegezegd dat ze niet gekort zullen
worden In bijlage 1 bij het jaarverslag staat de verantwoording van de kosten € 12,1 miljoen zoals de
GGD deze bij VWS indient. Dit bedrag is voor het grootste deel al ontvangen in de vorm van
maandelijkse voorschotten. Begin december 2020 is het accountantsprotocol vastgesteld over de
wijze waarop de kosten gedeclareerd kunnen worden. Het product forensische geneeskunde valt
conform accountantsprotocol buiten deze voorwaarde. Het positieve saldo op dit product valt
hierdoor in de reguliere exploitatie.

Beoogd effect

Verantwoording afleggen aan het algemeen bestuur over het jaar 2020. Het algemeen bestuur beslist
over de bestemming van het saldo.
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Argumenten
1.1. Het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening is de bevoegdheid van het algemeen
Bestuur.
Met het jaarverslag en de jaarrekening 2020 leggen wij beleidsmatig en financieel verantwoording af
aan uw bestuur over het gevoerde beleid in 2020. Na vaststelling sturen wij de jaarstukken aan
gedeputeerde staten. Dit is een voorwaarde om voor repressief toezicht (lichtste vorm van toezicht)
in aanmerking te komen.
1.2. De accountant geeft een goedkeurende verklaring af op getrouwheid en rechtmatigheid.
De accountant heeft geen fouten en/of onzekerheden in de controle vastgesteld. Het eigen
vermogen is voldoende om de risico’s af te dekken en de Europese aanbestedingsregels zijn
nageleefd. Ook zijn de betalingen van de facturen rechtmatig en er zijn voldoende
beheersingsmaatregelen genomen om er zeker van te zijn dat alle baten binnen de GGD zijn
verantwoord.
1.3. De prioriteiten en budgetten uit de begroting van 2020 zijn in grote lijnen gerealiseerd.
Het Jaarverslag 2020 geeft aan dat de beleidsprioriteiten uit de Programmabegroting 2020 zijn
behaald. De contractafspraken en productievolumes zijn in grote lijnen gerealiseerd. De Jaarrekening
2020 sluit met een positief saldo van totaal € 69.000.
2.1. Het saldo uit normale bedrijfsvoering van de GGD NOG bedraagt €69.000.
Het voordelig saldo het positieve saldo op het product forensische geneeskunde. In 2020 heeft de
GGD meer opbrengsten (o.a. bloedproeven arrestantenzorg), terwijl de kosten niet evenredig stijgen.
Het positieve saldo wordt zoals gebruikelijk aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.
3.1. De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en haar bevindingen beschreven in het
accountantsverslag.
De accountant geeft een goedkeurende verklaring af op getrouwheid bij ongewijzigde vaststelling
van de jaarrekening (zie ook 1.2).
In de vergadering van het algemeen bestuur melden wij de uitkomsten van het gesprek over het
accountantsverslag 2020 tussen de accountant en uw vertegenwoordigers, de heer van Zeijts
(Lochem), mevrouw Schepers (Winterswijk), de heer Koops (Putten) en de DB-portefeuillehouder
financiën, de heer Cziesso (Apeldoorn).

Kanttekeningen

1.1 Het positieve saldo gebruiken we niet voor de door COVID-19 opgelopen achterstanden bij een
aantal GGD-taken.
Het ministerie van VWS heeft toegezegd dat wanneer de COVID-19 crisis voorbij is de GGD’en de
kosten voor de opgelopen achterstanden als COVID-19 kosten kan declareren. Er is zodoende geen
reden om het positieve saldo te reserveren voor achterstanden.

Financiën
De financiële gevolgen zijn in deze adviesnotitie reeds toegelicht.
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Vervolg

De planning is als volgt:
•
31 maart 2021: Bespreking jaarstukken Auditcommissie (met AB-vertegenwoordigers) met
accountant
•
8 april 2021: Jaarstukken ter vaststelling in AB
•
13 april 2021: Verzending jaarstukken naar de gemeenten en de provincie Gelderland.

Communicatie

De stukken worden op de website van de GGD geplaatst. Daarnaast brengt de GGD een digitaal
publieksjaarverslag uit.

Warnsveld, 18 maart 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
1. Jaarstukken 2020
2. Accountantsverslag
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Voorwoord
Publieke Gezondheid
Het jaar 2020 heeft de samenleving en zeker ook de GGD NOG voor grote uitdagingen
gesteld. In maart kwam door de coronamaatregelen voor een aantal teams het werk stil te
liggen, terwijl voor andere teams de werkdruk enorm steeg. Alle medewerkers hebben een
aanwijsbrief ontvangen, die het mogelijk maakte dat men op andere werkzaamheden ingezet
kon worden. Het stilvallen van werkzaamheden heeft naast capaciteit voor de coronabestrijding
ook gezorgd voor innovatie. De Jeugdgezondheid heeft bijvoorbeeld door beeldbellen de
afspraken met ouders en kinderen deels kunnen voortzetten.
In geen ander jaar was de aandacht voor het werk van de GGD zo groot. We hebben een
enorme stijging van het aantal bezoekers van onze website en het aantal bellers gezien. Ook
was de GGD NOG dagelijks in het nieuws, zowel regionaal als landelijk. Om alle vragen aan de
GGD goed op te kunnen vangen hebben we de methodiek van klantreizen ingezet, zodat
bezoekers en bellers snel een passend antwoord op hun vragen krijgen.
Bestuur en Organisatie
De organisatie heeft door de focus op coronabestrijding een turbulent jaar achter de rug. De
ontwikkeling rond zelforganisatie is noodgedwongen op pauze gezet. Er zijn twee interim
managers ingezet om de grootste knelpunten op te lossen. Aan de andere kant is er in korte tijd
een projectorganisatie COVID-19 opgezet, die snel en adequaat kan opschalen en reageren op
nieuwe ontwikkelingen en vragen.
Samen krijgen we Corona onder controle
Met trots kijken we terug op een moeilijk jaar. In de eerste plaats is het dankzij de grote inzet
van velen, zowel onze medewerkers als partners uit andere organisaties, mogelijk geweest zo
goed en snel mogelijk aan de verwachtingen tegemoet te komen. Zelden was er planning
mogelijk voor langer dan een maand vooruit, vaak werden we pas door een persconferentie van
het kabinet op de hoogte gebracht van nieuwe omstandigheden en vragen. En ondanks dat
zijn er in korte tijd zorghotels ingericht, 7 testlocaties in de regio opgezet, vele thuistesten
afgenomen, honderden bron- en contactonderzoekers aangenomen, opgeleid en ingezet. Ook is
in december gestart met de voorbereidingen voor de vaccinatiecampagne. Alles draait 7 dagen
per week door. Inwoners zijn betrokken via klantreizen, coronapeilingen en dashboards.
Verantwoording
In het jaarverslag beschrijven wij wat is gerealiseerd van de prioriteiten die het algemeen
bestuur (AB) in de Programmabegroting 2020 heeft vastgesteld. Daarnaast staat de financiële
verantwoording in de Jaarrekening 2020. Het publieksjaarverslag vindt u via de website
www.ggdnog.nl.
Warnsveld, 19 maart 2021
Het dagelijks bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

Mevr. drs. J.J. Baardman
Directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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Besluit
Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·
B E S L U I T:

1. het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland vast te
stellen;
2. het positieve saldo van totaal afgerond € 69.000 uit te keren aan de deelnemende
gemeenten

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 April 2021

Mevr. drs. J.J. Baardman
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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Deel 1: Jaarverslag
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1. Bestuurlijk kader
1.1. Jaarstukken
Jaarverslag
In het jaarverslag over 2020 leggen wij als dagelijks bestuur verantwoording af over de
realisering van het programmaplan uit de Programmabegroting 2020 en de uitvoering van de
reguliere werkzaamheden in 2020. Het algemeen bestuur heeft deze begroting op 4 juli 2019
vastgesteld en geactualiseerd met een viertal begrotingswijzigingen, waarvan de vierde
begrotingswijziging op 19 november 2020 is vastgesteld. In de programmabegroting staan bij de
beleidsprioriteiten indicatoren, die zo duidelijk mogelijk aangeven wanneer de doelstelling is
bereikt.

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

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


Weerstandsvermogen risicobeheersing en kengetallen



Financiering



Bedrijfsvoering



Verbonden partijen

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

Werkgebied 2020

Deelnemende gemeente en inwonertallen per 31-12-2020
Aantal deelnemende gemeenten

22

Totaal aantal inwoners

831.319

Regio Noord-Veluwe
Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten

Totaal
aantal gemeenten

23.429
27.017
48.722
28.029
23.756
24.370

175.323
6

Regio Midden-IJssel/ OostVeluwe

Regio Achterhoek

Apeldoorn
Brummen
Epe
Hattem
Heerde
Lochem
Voorst
Zutphen

164.770
20.877
33.197
12.226
18.774
33.944
24.797
48.099

Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost-Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk

27.120
43.846
36.083
58.263
36.038
29.572
39.349
29.041

Totaal
aantal gemeenten

356.684
8

Totaal
aantal gemeenten

299.312
8
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Personeelsbestand per 31-12-2020
in vaste
dienst
Aantal medewerkers
Aantal fte’s

222
168

in
tijdelijke
dienst

uitzendkrachten

totaal

459
n.v.t

52
28

733
196

Totaal lasten en baten jaarrekening 2020
X € 1.000

Rekening van baten en lasten GGD NOG
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Rekening
2020
29.911
29.851
60
9
69

Mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat

Verdeling totale lasten 2020 (x € 1.000)

5.192
272

37
Salarislasten

520

Inhuur derden
14.707

Opleidingskosten
Overige personeelslasten
Overige lasten

9.124

Vennootschapsbelasting

Het totaal lasten ad € 29.851.000 is in bovenstaande grafiek verdeeld over de categorieën. Door
de inzet van uitzendkrachten met betrekking COVID-19 is de categorie inhuur een derde deel
van de totale kosten.
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Verdeling totale lasten 2020 per programma (x € 1.000)

7.377

5.112
Jeugd gezondheidszorg
Algemene Gezonheid zorg
Kennis en Expertise

1.888

Overhead
15.451

In bovenstaande grafiek zijn de lasten verdeeld naar programma. Het onderdeel Algemene
Gezondheid zorg is als gevolg van COVID-19 fors gestegen.

Verdeling totale baten 2020 (x € 1.000)

11.693

Gemeentelijke inwonerbijdrage
Baten gemeenten plus

15.068

Baten derden

3.150

In deze tabel zijn de baten ad € 29.911.000 verdeeld over bovenstaande categorieën. De
vergoeding ad € 12.118.000 voor de gemaakte kosten in verband met COVID-19 zijn opgenomen
onder de baten derden.
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2. Programmaplan
2.1. Inleiding
Algemeen
De kerntaak van de GGD is de uitvoering van gemeentelijke taken op basis van de Wet publieke
gezondheid.
In de volgende paragrafen volgt een terugblik op de realisering van de prioriteiten die in de
Programmabegroting 2020 zijn opgenomen in de programma’s van GGD NOG. Wij lichten de
cijfers toe ten opzichte van de 4e begrotingswijzing vastgesteld op 19 november 2020 door het
Algemeen Bestuur.
COVID-19
De baten en lasten voor de bestrijding van COVID-19 worden gepresenteerd bij het programma
Algemene Gezondheid. De overheadlasten die betrekking hebben op COVID-19 presenteren we
conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bij het programma Overhead.
Het ministerie van VWS vergoedt alle kosten die de GGD maakt voor de bestrijding van het
COVID-19 virus. In paragraaf 3.6 van het jaarverslag staat de verantwoording van de kosten
zoals de GGD deze bij VWS indient. Begin december 2020 is het accountantsprotocol
vastgesteld over de wijze waarop de kosten gedeclareerd kunnen worden.
Bij de 4e begrotingswijziging 2020 die in deze rapportage als vergelijkende cijfers worden
gebruikt is een ander uitgangspunt gebruikt voor het overboeken van kosten. Dit zorgt voor een
verschuiving tussen de programma’s, maar heeft geen financiële gevolgen. Alle kosten voor de
bestrijding van COVID-19 worden vergoed door VWS.
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2.2. Programma Jeugdgezondheid
2.2.1 Wat hebben we ervoor gedaan

Doorontwikkeling Jeugd
Indicator:
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 (JG) 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.
Enkele pilots zijn door COVID-19 niet gecontinueerd, omdat JG niet meer
terecht kon op scholen. Dit betekent niet dat de doorontwikkeling Jeugd
stil is komen te liggen. De digitale ontwikkeling heeft een vlucht genomen; is
sneller gegaan dan was gepland. Daarnaast komen er nieuwe tools beschikbaar
die niet waren gepland. Om de beschikbaarheid van jeugdgezondheid te borgen
voor ouders, is het vanaf deze zomer mogelijk om vanuit het dossier te
beeldbellen met ouders. Vanaf 15 december is de landelijke Groeigids app
ingezet. Er wordt in deze tijd veel via JouwGGD.nl gecommuniceerd. Ouders
stellen nu ook regelmatig vragen via de chat bij JouwGGD.nl. GGD NOG levert
uren verpleegkundige voor deze chat.
Massavaccinaties zijn voorlopig niet aan de orde. Dit betekent dat we op een
kleinschalige manier vanaf april tot aan eind september bijna elke dag
gevaccineerd hebben. Daardoor zijn de achterstanden opgelopen door COVID-19
en de reguliere uitvoering van vaccineren voor 2020 ingehaald.
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Bestaand beleid voortzetten
Indicator:
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.
Aandacht voor de doorgaande lijn van de jeugdgezondheid van 0-18 jaar
blijft juist in deze tijd van belang. Juist nu hebben we elkaar nodig.
Fysieke gezondheid en veerkracht blijven thema’s die worden versterkt, ook
binnen de doorontwikkeling Jeugdgezondheid. Ook bij het opstarten van de
activiteiten op school.
Met betrekking tot de vaccinatiegraad zijn er mogelijk stappen gezet om deze te
verhogen.

Jeugdgezondheidszorg voor adolescenten
Indicator:
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.
In februari 2020 is hier uitgebreid over gesproken met ambtenaren uit de
gehele regio Noord- en Oost-Gelderland. Daar kwam nadrukkelijk de
wens naar voren om de bijdrage van GGD NOG niet te financieren door slechts
een aantal gemeenten. Voor 2021 is dezelfde subsidieaanvraag voor JG
Adolescenten naar gemeenten gegaan als de aanvraag van 2020. Gezien COVID19 was het onmogelijk om naar vernieuwingen en andere financiering te kijken.
De betrokken GGD-manager gaat samen met een adviseur in gesprek met
ambtenaren jeugd. Bekostiging van dit contactmoment wordt bestuurlijk
opgepakt bij de bespreking van de takendiscussie GGD in 2021.
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2.2.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan
Massavaccinatie
Vanaf medio maart 2020 zijn jeugdgezondheid-professionals volop ingezet op tal van COVID-19activiteiten. Toch zijn enkele onderdelen van de jeugdgezondheid doorgegaan. Want juist in
deze onvoorspelbare tijden is het van belang om aandacht te hebben voor preventie en
gezondheidsbevordering.
De huidige COVID-19 crisis en de 1,5 meter-maatschappij maken dat we op een andere manier
moeten gaan kijken naar hoe jeugdgezondheid uitgevoerd kan worden. In het voorjaar zijn een
aantal inhaalscenario’s ontwikkeld. Bij het weer regulier opstarten van de JG is gebleken, dat
het rijk alle achterstanden vergoedt en dat het ook mogelijk was om extra verpleegkundigen
aan te trekken om het werk uit te voeren. Dit betekent dat wordt ingezet op gemiste
contactmomenten. Eventuele nieuwe sluiting van scholen kan weer roet in het eten gooien.
2.2.3 Wat heeft het gekost
X € 1.000

Programmabegroting
2020

Rekening van baten en lasten

4e
begrotingswijziging
2020

Rekening
2020

Afwijking

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

979
4.859
-3.880
0
0
-3.880

1.194
5.168
-3.974
0
71
-3.903

1.031
5.112
4.081
0
71
-4.010

-163
-56
-107
0
0
-107

Bij de 4e begrotingswijziging is er een ander uitgangspunt gehanteerd voor het overboeken van
de kosten die zijn gemaakt voor COVID-19. Bij de vaststelling van het accountantsprotocol is
daarom besloten om de kosten voor COVID-19 toe te rekenen conform het vastgestelde
accountantsprotocol. De andere manier van toerekenen zorgt voor een verschuiving in de
programma’s. Verschuiving heeft geen financiële gevolgen want het standpunt dat alle extra
kosten voor COVID-19 worden vergoed blijft. Het resultaat van € 107.000 wordt dan ook
veroorzaakt doordat er vanuit Jeugdgezondheid bij de jaarrekening minder wordt doorbelast
naar COVID-19.
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting stijgen de lasten als gevolg van ziektevervanging
en de baten stijgen doordat wij een nabetaling van het RIVM hebben ontvangen voor de
meningococcencampagne 2019.
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2.3 Programma Algemene Gezondheidszorg
2.3.1 Wat hebben wij ervoor gedaan

Omgevingswet en gezonde leefomgeving
Indicator:
De GGD ondersteunt met de expertise van de medisch 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.
De Omgevingswet is met 1 jaar uitgesteld. Deze wet gaat nu per 2022 in.
Als gevolg van COVID-19 zijn veel bijeenkomsten op het gebied van de
Omgevingswet bij gemeenten geannuleerd. De verwachting is dat in 2021 dit
langzaamaan weer opgepakt wordt. Hierover onderhoudt de MMK-adviseur
warme contacten met de gemeenten.

Psychosociale hulpverlening bij grote (dreigende) incidenten
Indicator:
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.
Er is een intensieve samenwerking met de GHOR (geneeskundige
hulpverleningsorganisatie in de regio, onderdeel van de Veiligheidsregio
NOG). De GGD (vanuit de taak Psychosociale Hulp bij rampen en ingrijpende
gebeurtenissen – PSH) heeft dit jaar via Skype een bijeenkomst rond corona
gehouden. Bevolkingszorg (gemeenten) is hier nu een belangrijke partner in. Via
VNOG ontstaat hier nu meer samenwerking.
In de huidige crisis is het de vraag of er een PSH in de traditionele vorm nodig is,
omdat het gaat om een langdurige crisis met een brede maatschappelijke
impact. Dat de GGD een grote rol speelt in de crisis staat vast.
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2.3.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan
COVID-19
Op 2 maart 2020 startte GGD NOG het GGD rampen opvangplan (GROP) vanwege de
ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19. Het GROP was een uitstekend instrument om de
snel opvolgende ontwikkelingen tijdens de eerste maand het hoofd te bieden. Vanaf april is het
GROP afgebouwd en zijn de ontwikkelingen zoveel mogelijk ingebed in de reguliere organisatie
met verschillende aanpassingen. Het team infectieziektebestrijding van de GGD is enorm
uitgebreid. Daarvoor onttrekt de GGD met name capaciteit uit de teams, waarvan het werk op
dat moment nagenoeg stil kwam te liggen, zoals Reizigersadvisering, Toezicht Kinderopvang, en
deels de teams Seksuele Gezondheid, Medische Milieukunde en Tuberculosebestrijding. Per 1
september zijn de reguliere taken weer opgepakt, vaak wel in aangepaste vorm. Naast de teams
van algemene gezondheid leverde vooral de Jeugdgezondheid tot 1 september veel capaciteit
voor het bestrijden van COVID-19.
Voor de bestrijding van COVID-19 zijn de onderstaande taken bij de GGD belegd.
Bron- en contactonderzoek (BCO)
GGD NOG had aanvankelijk de opdracht na de eerste golf Corona op te schalen naar 55 FTE om
30 uitgebreide BCO’s per dag te kunnen uitvoeren. Door de stijging in besmettingen bleek al
gauw dat 30 BCO’s per dag niet voldoende waren en hebben we op enig moment ook 700 BCO’s
per dag uitgevoerd. Landelijk is de wijze waarop BCO wordt gedaan gaandeweg vertaald in vijf
faseringen, waarbij fase 1 de meest uitgebreide variant van BCO is en fase 5 de meest
uitgeklede versie is. Afhankelijk van de hoeveelheid besmettingen kan daarmee snel op – of
afgeschaald worden om alle indexen (positief geteste burgers) tijdig te informeren (binnen 48
uur). Vanaf september zijn iedere twee weken groepen van 15- 20 medewerkers ingestroomd
en opgeleid tot BCO medewerker. Inmiddels werken 175 BCO’ers in onze regio en maken we
gebruik van 53 medewerkers per dag uit de landelijke pool (GGD GHOR). Indien het aantal
besmettingen weer oploopt en deze capaciteit niet volstaat kan gebruik gemaakt worden van
extra capaciteit uit de landelijke pool. De kwaliteit van BCO wordt continu gemonitord door de
afdeling IZB.
Testen
Het afgelopen jaar heeft GGD NOG 7 testlocaties geopend op diverse locaties in de regio
(Harderwijk, Zelhem, Apeldoorn (2x), Heerde, Winterswijk en Zutphen). In deze testlocaties
worden de zogeheten PCR testen afgenomen. Iedere testlocatie bestaat uit 3 straten en die in
Winterswijk en Zelhem uit 4 straten. In iedere straat kunnen 204 testen per dag afgenomen
worden. In totaal heeft GGD NOG daarmee een testcapaciteit van 4.692 per dag. Er werken 350
medewerkers in de teststraten, van afnemers/assistenten, tot locatie-coördinatoren en
portiers. Een kwaliteitsteam bestaande uit verpleegkundigen en artsen van IZB monitort
structureel de kwaliteit en hygiëne in de teststraten.
Telefonie en administratie
In het team van Telefonie worden dagelijks tussen de 200 en 800 telefoontjes van burgers,
professionals, zorginstellingen en nu ook specifiek voor vaccineren ontvangen en beantwoord.
Dagelijks werken zon 10 - 12 telefonisten op de afdeling om alle vragen kundig en juist te
beantwoorden. Gezien de complexiteit en met name continue wijzigingen in beleid en inzichten
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in het ziektebeeld COVID-19 en de bijbehorende preventiemaatregelen worden zij hierbij
ondersteund door vraagbaakartsen.
In het team Administratie worden dagelijks alle positieve uitslagen verwerkt en daarmee
uitgezet bij het team BCO. Tevens is dit team verantwoordelijk voor de juiste planning in de
teststraten, vaccinatiestraten en zorgen zij voor de juiste planning en verwerking van thuis
bemonsterverzoeken. Dit doen zij in nauwe samenwerking met de afdeling IZB die de triage
doet of burgers/ zorgorganisaties inderdaad door deskundigen van de GGD bezocht kunnen
worden.
Vaccineren
In december werd duidelijk voor de GGD (landelijk) dat de rol van vaccineren voor de GGD
eerder in 2021 zou plaatsvinden dan aanvankelijk was aangekondigd (september 2021). Half
december is een projectleider aangesteld en vanaf januari is de GGD in Apeldoorn gestart met
de eerste vaccinaties. De doorkijk naar de rest in 2021 is dat er in totaal 7 vaccinatielocaties
komen, verspreid over de regio. Inmiddels zijn zo’n 180 medewerkers werkzaam en dit zal nog
minstens verdrievoudigd worden zoals de huidige opschalingsplannen eruit zien.
Informatievoorziening
Het team informatievoorziening is verantwoordelijk voor o.a. de juiste dashboards,
stuurinformatie, applicatiebeheer, procesoptimalisatie, data-analyse et cetera. Met een team
van data-analisten, informatiemanagers en applicatiebeheerders wordt dagelijks hard gewerkt
om alle data continu op de juiste manier te stroomlijnen / zichtbaar te maken voor MT, team
IZB en de gehele projectorganisatie.

2.3.3 Wat heeft het gekost
X € 1.000

Programmabegroting
2020

Rekening van baten en lasten

4e
begrotingswijziging
2020

Rekening
2020

Afwijking

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

5.656
7.042
-1.386
0
0
-1.386

14.381
14.176
205
0
0
205

16.740
15.451
1.289
0
0
1.289

2.359
1.275
1.084
0
0
1.084

Bij de 4e begrotingswijziging is er een ander uitgangspunt gehanteerd voor het overboeken van
de kosten die zijn gemaakt voor COVID-19. Bij de vaststelling van het accountantsprotocol is
daarom besloten om de kosten voor COVID-19 toe te rekenen conform het vastgestelde
accountantsprotocol. De andere manier van toerekenen zorgt voor een verschuiving in de
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programma’s. Verschuiving heeft geen financiële gevolgen want het standpunt dat alle extra
kosten voor COVID-19 worden vergoed blijft.
Het ministerie van VWS heeft toegezegd dat zolang er geen vaccin is alle kosten die verband
houden met de bestrijding van het COVID-19 virus worden vergoed. Het gaat dan niet alleen om
de kosten voor bron- en contactonderzoek (BCO), testen en advies maar ook om omzetderving,
achterstanden, aangepaste werkwijzen en uitbreiding ondersteuning.
Daarbij is als voorwaarde gesteld, dat kosten die al gedekt zijn in de begroting door de reguliere
inwonersbijdrage niet worden meegenomen. Gemeenten worden voor de uitvoering van de
taken die de GGD’en uitvoeren gecompenseerd via het gemeentefonds. Ze krijgen weliswaar
niet alle dienstverlening (bijvoorbeeld Jeugdgezondheid), maar er is ook toegezegd dat ze niet
gekort zullen worden. De kosten voor de bestrijding van COVID-19 is een onderdeel van het
programma Algemene Gezondheid Zorg (AGZ). De overhead kosten die betrekking hebben op
de bestrijding gepresenteerd bij het programma Overhead. De baten staan bij het programma
AGZ. Dit is conform BBV.
De stijging van de lasten bij het programma AGZ worden voornamelijk veroorzaakt door hogere
lasten voor COVID-19:
Testen
€ 700.000
BCO
€ 545.000
Werkwijze RVP € 110.000
Totaal
€ 1.355.000
De baten nemen met € 2,4 miljoen toe dit zijn voornamelijk de hogere opbrengsten voor de
dekking van de bestrijding van COVID-19. Naast de hogere lasten van € 1,4 miljoen betreft dit
dekking voor overhead en omzetderving van samen ruim € 1,0 miljoen.
De reguliere lasten zijn lager door minder inhuur bij toezicht kinderopvang en lagere medische
kosten bij SOA en TBC.
Op het product forensische geneeskunde hebben we een positief saldo van ruim € 70.000. Dit
valt conform accountantsprotocol buiten de verrekening met de COVID-19 financiering en is
daarmee een positief saldo op de reguliere exploitatie. Het voordeel wordt veroorzaakt door
meer omzet (o.a. bloedproeven voor arrestantenzorg) terwijl de lasten niet evenredig
meestijgen.
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2.4. Programma Kennis en expertise
2.4.1 Wat hebben we ervoor gedaan

NOG gezondere leefstijl
Indicator:
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.
Op onderdelen gaat dit door, op andere onderdelen op een wat lager
niveau. Dit komt omdat de GGD hierin vaak samenwerkt met andere
partijen. Tegelijkertijd blijft de GGD actief om gezonde leefstijl te promoten
onder burgers in coronatijd, o.a. via filmpjes op websites en social media, die in
eigen beheer zijn gemaakt. Vanaf 1 september 2020 is de reguliere uitvoering
weer zoveel mogelijk opgepakt.

NOG Fitter en Vitaler
Indicator:
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. Hiermee worden ruim 12.000
medewerkers 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.
Via nieuwsbrieven en via social media wordt regelmatig het netwerk
geïnformeerd over hoe mensen gezond kunnen blijven in deze tijd. De
doorontwikkeling van het aanbod heeft door COVID-19 ruim 6 maanden stil
gelegen maar is in september 2020 weer voortvarend opgepakt. Inmiddels
hebben zich weer een aantal nieuwe organisaties aangemeld.
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Trends in de volksgezondheid
Indicator:
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.
GGD heeft de voorbereidingen van de ouderen- en volwassenenmonitor
voortgezet. Het afnemen van de vragenlijsten vond plaats in het najaar
van 2020. Aanvullend op de data voor de jeugdmonitor die zijn verzameld in
het najaar van 2019, is er een lightversie met vragen verstuurd aan jongeren
(via scholen voortgezet onderwijs), met als doel de impact van COVID-19 op de
gezondheid en welzijn van de jongeren te meten. In juni zijn deze data
beschikbaar gekomen. De resultaten zijn via een filmpje verspreid. Op het
moment dat het weer mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, worden de
epidemiologen graag uitgenodigd voor een toelichting en voor het
beantwoorden van eventuele vragen.
Vanaf maart 2020 peilt GGD NOG regelmatig wat de invloed is van de
coronacrisis op de gezondheid en het welzijn van de burgers in de regio NOG.
Deze vragenlijsten worden verspreid via het GGD-panel NOG Beter weten en
via social media. Tot december 2020 zijn 4 infographics en 4 korte rapportages
verschenen.

NOG gezonder ouder worden
Indicator:
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.

Het overleg met gemeenten hierover en de ontwikkeling van
productenaanbod zijn stil komen te liggen. Dit wordt weer langzaam
regulier opgepakt. Op onderdelen zijn programma’s wel doorgegaan, zoals
ProMuscle en Slimmer.

L
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2.4.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan
Panelonderzoek COVID-19
De GGD heeft een start gemaakt met een project ‘NOG Gezonder de coronacrisis door’ om o.a.
via panelonderzoek te peilen wat de impact is van COVID-19 en de getroffen maatregelen op
het welzijn van de bevolking in de regio Noord- en Oost-Gelderland (zie ook bij Trends in de
volksgezondheid).
Dit gaan we regelmatig herhalen (en ook eenmaal uitvoeren onder de jeugd), omdat dit unieke
tijden zijn, die een enorme maatschappelijk impact hebben op het leven. We volgen hoe
mensen aan deze situatie betekenis geven en hoe ze hiermee omgaan. Dit heeft alles te maken
met het inzichtelijk maken van Positieve Gezondheid en veerkracht. Tegelijkertijd leggen we op
deze manier verhalen bloot die gaan over onmacht, onvrede en verdriet. Informatie die nodig is
om beleid te maken en te handelen, nu en in de toekomst.
Door dit panelonderzoek met een interdisciplinaire groep vanuit de GGD vorm te geven, te
duiden, weer te geven en te verspreiden, wordt de kwaliteit en bruikbaarheid van dergelijk
onderzoek beter. Door verschillende disciplines vanuit de GGD in te zetten, is het mogelijk om
vragen en signalen op te halen uit de verschillende werkvelden van de GGD, maar ook vanuit
verschillende ketenpartners waar de GGD mee werkt. Door goed aan te sluiten bij gemeenten,
ketenpartners en burgers, is het onderzoek vaak beter passend bij wat er nodig is aan kennis.

2.4.3 Wat heeft het gekost
X € 1.000

Programmabegroting
2020

Rekening van baten en lasten

4e
begrotingswijziging
2020

Rekening
2020

Afwijking

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

278
1.752
-1.474
23
92
-1.405

339
1.762
-1.423
23
92
-1.354

384
1.888
-1.504
23
92
-1.435

45
126
-81
0
0
-81

Bij de 4e begrotingswijziging is er een ander uitgangspunt gehanteerd voor het overboeken van
de kosten die zijn gemaakt voor COVID-19. Bij de vaststelling van het accountantsprotocol is
daarom besloten om de kosten voor COVID-19 toe te rekenen conform het vastgestelde
accountantsprotocol. De andere manier van toerekenen zorgt voor een verschuiving in de
programma’s. Verschuiving heeft geen financiële gevolgen want het standpunt dat alle extra
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kosten voor COVID-19 worden vergoed blijft. De afwijking ten opzichte van de 4e
begrotingswijziging van € 80.000 wordt door deze aanpassing veroorzaakt.

2.5. Overhead
2.5.1 Wat hebben we ervoor gedaan

Bestuursagenda 2018-2022 opstellen
Indicator:
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.
De uitwerking van de bestuursagenda met de ambtenaren publieke
gezondheid is in gang gezet. Door COVID-19 loopt dit vertraging op.

Passende informatie voor gemeenten
Indicator:
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.
De beleids- en budgetcyclus voldoet. We zetten vooral in op betere
informatie naar de gemeenten. Eind 2020 is een webpagina ingericht met
informatie over de producten van de GGD.

2.5.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan
De ondersteunende teams hebben veel van hun tijd besteed aan het ondersteunen van de
COVID-19-organisatie. Onder andere het inrichten van testlocaties en ruimte voor bron- en
contactonderzoek, laptops, telefoons, medisch materiaal, het werven van personeel en het
inrichten van dashboards voor informatieverstrekking. Hierdoor is naast de reguliere bezetting
ook extra personeel ingezet.
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2.5.3 Wat heeft het gekost
X € 1.000

Programmabegroting
2020

Rekening van baten en lasten

4e
begrotingswijziging
2020

Rekening
2020

Afwijking

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

0
5.140
-5.140
0
141
-4.999

20
6.661
-6.641
0
0
-6.641

41
7.377
-7.336
131
0
-7.467

21
716
-695
131
0
-826

Bij de 4e begrotingswijziging is er een ander uitgangspunt gehanteerd voor het overboeken van
de kosten die zijn gemaakt voor COVID-19. Bij de vaststelling van het accountantsprotocol is
daarom besloten om de kosten voor COVID-19 toe te rekenen conform het vastgestelde
accountantsprotocol. De andere manier van toerekenen zorgt voor een verschuiving in de
programma’s. Verschuiving heeft geen financiële gevolgen want het standpunt dat alle extra
kosten voor COVID-19 worden vergoed blijft.
Het gerealiseerde resultaat op het programma overhead is € 826.000 lager. Dit wordt
veroorzaakt door extra kosten die we maken voor de bestrijding van COVID-19. Dit zijn kosten
voor personeel, de huur van locaties voor teststraten, schoonmaakkosten, afval, medische
hulpmiddelen, telefoons, laptops etc. Doordat we meer testen zijn er ook meer locaties en
bijkomende kosten. De baten staan gepresenteerd bij het programma Algemene Gezondheid
Zorg. Dit is conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor provincies en
gemeenten. De dotatie aan de reserve betreft een dotatie voor personele lasten doordat er
meer vakantiedagen worden meegenomen naar het volgend jaar. Door COVID-19 zijn er minder
vakantiedagen opgenomen en zijn er meer overuren gemaakt.
Budget onvoorzien
In de begroting heeft GGD NOG een budget van € 180.000 (1% van de totaal begrote lasten)
opgenomen als budget onvoorzien. Dit budget is volledig ingezet voor ziektevervanging bij
Jeugdgezondheid en ondersteuning.
Vennootschapsbelasting
De GGD NOG is voor de producten reizigersadvisering en arrestantenzorg belastingplichtig voor
de vennootschapsbelasting. Over 2020 moet GGD NOG afgerond € 37.000 aan
vennootschapsbelasting betalen.
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Beleidsindicatoren taakveld Bestuur en ondersteuning
Indicator
Formatie per 1.000 inwoners
Bezetting per 1.000 inwoners
Apparaatskosten per inwoner
Externe inhuur als % van de loonsom en kosten inhuur
Overhead in % van de totale lasten

Kengetal
0,23
0,23
€ 8,87
49,2%
24,7%

2.6. Inwonerbijdrage en Organisatieprojecten
2.6.1 Wat hebben we ervoor gedaan

Doorontwikkelen klant- en resultaatgerichtheid GGD
Indicator:
In 2019 is de 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.
De resultaten uit het Medewerkersonderzoek, signalen uit de organisatie
dat de teams onvoldoende ondersteuning ervaren en de eerste
conclusies van de nieuwe DPG laten zien dat er, ondanks de maatregelen om
teams beter te ondersteunen, nog steeds een vacuüm is tussen de strategische
laag en de operationele laag. Om dit te ondervangen zijn vanaf 1 mei 2020 twee
interim-managers aangesteld ter ondersteuning. Dit is mede ingegeven door de
ondersteuning voor COVID-19.

2.6.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan
Door COVID-19 hebben projecten voor een deel stil gelegen. De bestrijding van COVID-19 heeft
prioriteit en daar is bijna alle tijd en energie in gestoken.
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2.6.3 Wat heeft het gekost
X € 1.000

Programmabegroting
2020

Rekening van baten en lasten

4e
begrotingswijziging
2020

Rekening
2020

Afwijking

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

11.893
223
11.670
0
0
11.670

11.693
0
11.693
0
0
11.693

11.716
23
11.693
0
0
11.693

23
23
0
0
0
0

De baten en de lasten voor het programma Inwonerbijdrage en Organisatieprojecten zijn
€ 23.000 hoger. Dit wordt veroorzaakt door het project “personen met verward gedrag”.
Algemene dekkingsmiddelen
In de programmabegroting is de inwonerbijdrage die de GGD van de deelnemende gemeente
ontvangt vastgesteld. De inwonerbijdrage 2020 was € 11.693.000. Deze inwonerbijdrage
verandert gedurende het jaar niet. Bij het opstellen van de jaarrekening maken we een
eindafrekening op basis van het aantal inwoners per 31 december 2020.
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3. Paragrafen
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat dit
jaarverslag de volgende vijf paragrafen:


weerstandsvermogen en risicobeheersing (inventarisatie weerstandcapaciteit, risico’s
en beleid),



financiering (treasurybeleid inclusief schatkistbankieren),



bedrijfsvoering (bedrijfsprocessen om de beleidsdoelstellingen te realiseren en de
sturing en beheersing daarvan),



verbonden partijen (waar de GGD bestuurlijke invloed en financieel belang heeft),



Onderhoud kapitaalgoederen.

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


de weerstandscapaciteit, d.w.z. de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten te
dekken en



alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen
zijn voor de financiële positie.

In het kader van de vernieuwing van het 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 schuldquote
Solvabiliteit
Structurele exploitatieruimte

Realisatie
2019
-8,6%
52,5%
0,1%

Begroot
2020
-7,1%
49,3%
0,0%

Realisatie
2020
-6,6%
29,7%
0,0%

De solvabiliteit daalt ten opzichte van zowel de begroting 2020 als de realisatie 2019. Dit is het gevolg
van de bestrijding van COVID-19. Zowel de kortlopende activa als de kortlopende passiva zijn ruim
hoger. In de kortlopende activa is de vordering op VWS voor de COVID-19 bestrijding opgenomen. Bij de
kortlopende passiva zijn de crediteuren die hier betrekking op hebben opgenomen. Het gaat om een
bedrag van ruim € 3,5 miljoen. Zonder deze post is de solvabiliteit 46%. De lagere solvabiliteit is
incidenteel.
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3.1.1. Weerstandscapaciteit en risico’s
Weerstandscapaciteit
Het algemeen bestuur heeft op 22 november 2018 de onderstaande risico’s als belangrijkste
risico’s voor de GGD in het kader van het risicomanagement vastgesteld.
1. inhoudelijke risico’s en risico’s met betrekking tot opbrengsten:
a.
wijziging wetgeving
b.
uitbraak infectieziekte/tbc
c.
gemeenten laten taken niet door de GGD uitvoeren
d.
omzetdaling/minder opdrachten
e.
morele verplichting voor uitvoering van taken die niet kostendekkend zijn
2. risico’s vanwege personele omstandigheden:
a.
ziekteverzuim boven 4%
b.
WW-verplichting
c.
arbeidsmarktkrapte/leeftijdsopbouw
3. risico’s vanuit de bedrijfsvoering:
a.
begrotingsoverschrijding
b.
technologische ontwikkeling
Deze risico’s zijn gekwantificeerd voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Voor de
inwonerbijdrage Jeugdgezondheid worden de gemeenten geacht zelf een reserve aan te
houden. Bij eventueel uittreden komt er een frictiebijdrage die de kosten voor de andere
gemeenten dekt.
3.1.2. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s
Percentage weerstandscapaciteit in €
Berekening percentage weerstandscapaciteit
Weerstandscapaciteit (materieel gezien)
Voorstel tot storting bij jaarrekening 2020
Stand weerstandsvermogen bij GGD na stortingsvoorstel
Weerstandsvermogen aan te houden bij de GGD per 31-122020
Percentage weerstandscapaciteit

31-12-2020
1.618.000
0
1.618.000
1.623.000
100%

Benodigd weerstandsvermogen structurele exploitatierisico’s
Omschrijving risico
1 Inhoudelijke risico's en risico's met betrekking tot
opbrengsten
2 Risico's vanwege personele omstandigheden
3 Risico’s vanuit de bedrijfsvoering
Totaal risico
Kans dat risico's zich gelijk voordoen
Totaal risico GGD NOG
Af post onvoorzien in exploitatie ( 4 jaar)
Aan te houden weerstandsvermogen
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Het percentage weerstandscapaciteit is 100%. In euro’s is het weerstandsvermogen € 5.000 te
laag. Wij stellen voor om geen dotatie aan de algemene reserve te doen.

3.2. Financiering
Inleiding
Deze paragraaf omvat de verantwoording voor het gevoerde beheer van de
financieringsportefeuille.
Het algemeen bestuur heeft een Treasurystatuut vastgesteld waarin de volgende
uitgangspunten zijn vastgelegd:


zoveel mogelijke interne financiering,



een risicomijdende gedragslijn.

3.2.1. Renteresultaten
De GGD heeft de overtollige kasmiddelen belegd bij de rijksoverheid (zie jaarrekening paragraaf
Schatkistbankieren).
3.2.2. Kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen van de GGD betreffen verbouwing van de hoofdlocatie, medische
apparatuur, kantoorinventaris, ICT en telefonieproducten.
Per 31-12-2020 is de boekwaarde van kapitaalgoederen afgerond € 0,9 miljoen. De GGD heeft in
2020 € 39.000 geïnvesteerd. Het betreft voornamelijk investeringen in hardware. De GGD
rekent geen rentekosten toe aan de activa.

3.3. Bedrijfsvoering
Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens
Naar aanleiding van een recent datadiefstal in de GGD-systemen, waarover veel publiciteit is
geweest, is de Autoriteit Persoonsgegevens begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de
naleving door de GGD van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de
Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven het toezicht op de GGD te zullen intensiveren. Het is
nog niet duidelijk wanneer de uitkomst van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens
te verwachten is en wat de uiteindelijke bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van
de Autoriteit Persoonsgegevens worden doorgaans openbaar gemaakt.
Hoofdlijnen
Het afgelopen jaar is bedrijfsvoering vooral druk geweest in het ondersteunen van de reguliere
en de COVID-19 crisis en projectorganisatie. In die periode is de GGD organisatie
verdrievoudigd in personeel. Dit betekende ook dat andere zaken ook explosief gegroeid zijn.
Ter illustratie een paar kengetallen:


Van 5 kantoorlocaties naar 7 kantoorlocaties en 7 testlocaties;



Van 270 werkplekken naar ruim 700 werkplekken;
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Van 2048 facturen in 2019 naar 4.283 facturen in 2020;



Implementatie van diverse nieuwe systemen zoals CoronIT, HPZone light, Weaver,
Teams, etc;

Met name het team Facilitaire zaken maar ook de andere teams hebben hieraan een bijdrage
geleverd. Om dit uit te kunnen voeren zijn er in alle teams tijdelijk extra medewerkers
ingehuurd. De kosten hiervoor worden volledig gedekt door de COVID-19 gelden.
Deze opschaling gaat in 2021 verder met o.a. het realiseren van vaccinatielocaties met
bijbehorende zaken als bemensing, werkplekken en bevoorrading.
Naast de ondersteuning richting de COVID-19 uitvoeringsorganisatie, hebben we in 2020 ook
gewoon onze normale bedrijfsvoering verder vormgegeven en op de kaart gezet.
Er zijn acties op o.a. de volgende onderwerpen:


Verdere invulling van een plaats onafhankelijke en digitale werkplek.



In verbinding blijven met onze medewerkers in een digitale wereld.



Procesmatige teamondersteuning (aandachtsgebieden HRM, financiën, facilitair,
communicatie, projectmanagement, advies en Informatievoorziening); Hierbij is er
specifieke aandacht voor integrale advisering en ondersteuning.



Projectmatig en resultaatgericht werken.



Het ontwikkelen van management- en sturingsinformatie.



Het lean inrichten van processen.



Start van een takendiscussie met onze stakeholders.



Start met het maken van een strategische visie.

3.3.1. Kwaliteitszorg
HKZ certificaat
GGD Noord- en Oost-Gelderland voldoet aan het HKZ-certificatieschema publieke
gezondheidszorg (HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en bezit een HKZcertificaat. Daarmee laat de organisatie zien dat wij:


intern de zaken goed op orde hebben;



de klant centraal stellen;

 voortdurend en systematisch werken aan verbetering.
In februari 2020 heeft een externe audit van Lloyds plaatsgevonden. Tijdens deze audit zijn de
voorbereidingen van de hercertificering besproken. Ook heeft de externe auditor 2 minor en 2
major non-conformiteiten herbeoordeeld. De externe auditor was van mening dat de
organisatie de juiste verbetermaatregelen heeft uitgevoerd, waardoor de non-conformiteiten
waren opgelost.

Interne audits
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Jaarlijks moet een plan voor interne audits worden opgesteld. De audits worden sinds 2020
weer meer planmatig uitgevoerd. Het MT heeft ingestemd met de te auditen processen en dat
deze eens per 2 jaar worden geaudit.
Verslagen van de interne audits worden geaccordeerd door de betreffende auditees en
opgeslagen onder Kwaliteit bij Team Bestuur en Organisatie.
De teams bespreken de aanbevelingen die uit de audits naar voren komen met hun team en
passen waar nodig werkinstructies of procesbeschrijvingen aan.
Klachten van cliënten
Als zorgaanbieder beschikt de GGD over een externe klachtenfunctionaris van Adviespunt
Zorgbelang. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris voor de afhandeling van klachten over
verleende zorg is verplicht op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De
klachtenfunctionaris behandelt ook klachten over de GGD als overheid, waarvan de afhandeling
is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. In 2020 kwamen in totaal 91 klachten binnen van
88 cliënten. Deze klachten zijn door een (praktische) oplossing of bemiddeling afgehandeld.
Cliënten hebben in 2020 geen klachten voorgelegd aan de Geschillencommissie publieke
gezondheid of de Nationale ombudsman.
VIM (Veilig Incident Melden)
In 2020 is de commissie VIM (Veilig Incidenten Melden) weer nieuw leven ingeblazen. De
samenstelling is uitgebreid en aangepast, opdat er een betere afspiegeling van de organisatie
resulteert. De meldingen bij deze commissie worden besproken binnen de commissie en
vervolgens met het betreffende team. Indien gewenst, vinden corrigerende maatregelen plaats.
In 2020 zijn er 23 VIM-meldingen gedaan.

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen
In deze paragraaf wordt normaliter verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid rondom
het beheer van de gebouwen etc. De GGD NOG heeft geen gebouwen in eigendom.

3.5. Verbonden partijen
De GGD kent geen verbonden partijen in formele zin.
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3.6 Overzicht kosten COVID-19

Kostensoort

Meerkosten 2020

Blok 1

Bron- en contact onderzoek

3.047.603

Blok 2

Bemonstering

4.100.699

Blok 3

Overige Meerkosten
Infectieziektebestrijding (IZB)

1.258.508

Tuberculosebestrijding (TBC)
Medische Milieukunde (MMK)
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)
Reizigerszorg
Gezondheidsbevordering (GB)
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl.
Rijksvaccinatie
Openbare
GGZ / Sociaal medische advisering

111.820

Veilig Thuis
Forensische Zorg (For)
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
Overig

Blok 4

Ondersteuning

2.562.742

Subtotaal

3.933.070

Infectieziektebestrijding (IZB)
Tuberculosebestrijding (TBC)
Medische Milieukunde (MMK)
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht

558.000

Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)
Reizigerszorg

410.000

Gezondheidsbevordering (GB)
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl.
Rijksvaccinatie
Openbare
GGZ / Sociaal medische advisering
Veilig Thuis
Forensische Zorg (For)
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
Overig

69.000

Ondersteuning
Subtotaal
Blok 5

1.037.000

Laboratoriumkosten
Totaal meerkosten 2020
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Toelichting kosten COVID-19
De bovenstaande indeling is conform de indeling zoals die is afgesproken in het vastgestelde
controleprotocol. Dit is een landelijke indeling.
De kosten in voor bron- en contactonderzoek (BCO) betreffen voornamelijk inhuurkosten die
zijn gemaakt om dagelijks bron- en contactonderzoeken uit te voeren. Onder bemonstering
vallen alle personele kosten die er zijn om bij de testlocatie met verschillende teststraten
operationeel te houden. Het gaat hier niet om de locatiekosten en materiaalkosten. Die kosten
vallen onder de overhead (ondersteuning).
De kosten voor Infectieziektebestrijding zijn voornamelijk de kosten voor informeren en
adviseren van de inwoners.
Naast genoemde locatiekosten en materiaalkosten vallen onder de kosten voor Ondersteuning
ook de kosten van projectleiders, huur extra pand voor BCO, koerierskosten en extra personeel
voor ondersteunende afdelingen.
Alle kosten die bij Jeugdgezondheidszorg worden benoemd hebben deels te maken met
achterstanden die ingehaald zijn bij de Jeugdgezondheidszorg en deels met het anders
uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma aangezien de massavaccinatie vanaf maart stil is
gelegd.
In blok 4 wordt de omzetderving gepresenteerd. De omzetderving kan ook in rekening worden
gebracht bij het rijk. Voorwaarde is wel dat naast omzetderving ook de minderkosten worden
meegenomen zoals minder personele kosten en inkoop vaccinaties. Deze kosten zijn in
mindering gebracht op de omzetderving. Er is sprake van omzetderving bij Reizigers, THZ en
Doetichemstudie (staat onder overig).
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Deel 2: Jaarrekening
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4 Jaarrekening
4.1. Balans per 31 december 2020
X € 1.000

Balans per 31
december
2020
2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut

900

1.169

62

36

962

1.205

45

49

393

520

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

4324
85

2.972
48

Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

4.802

3.540

Liquide middelen
Banken
Kassen

218
0

220
0

Totaal Liquide middelen

218

220

6

9

3.973

517

Totaal Overlopende activa

3.979

526

Totaal vlottende activa

9.044

4.335

10.006

5.540

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

Overlopende activa
a. Van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen die
ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel.
b. Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die
ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

TOTAAL GENERAAL
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X € 1.000

PASSIVA

Balans per 31 december
2020

2019

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

1.618
1.283
69

1.618
1.220
71

Totaal Eigen vermogen

2.970

2.909

155

177

0

0

3.125

3.086

3.786

356

460

337

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die
in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.

2.387

1.655

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen.

248

106

Totaal Overlopende passiva

3.095

2.098

Totaal vlottende passiva

6.881

2.454

10.006

5.540

Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Totaal vaste passiva
VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan
één jaar
Overige schulden
Overlopende passiva
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbijdragen voor
specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van volgende
begrotingsjaren.

TOTAAL GENERAAL
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4.2. Overzicht van baten en lasten 2020 GGD NOG
X € 1.000

Programmabegroting
2020

Rekening van baten en lasten

4e
begrotingswijziging
2020

Rekening
2020

Afwijking

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

18.806
19.016
- 210
23
233
0

27.627
27.767
-140
23
163
0

29.911
29.851
60
154
163
69

2.284
2.084
200
131
0
69

Toelichting baten en lasten 2020 GGD NOG
Het gerealiseerde saldo van GGD NOG is € 69.000 hoger dan de 4e begrotingswijziging 2020. Dit
betreft het positieve saldo op het product forensische geneeskunde. In 2020 heeft de GGD
meer opbrengsten (o.a. bloedproeven), terwijl de kosten niet evenredig stijgen.
Het ministerie van VWS heeft toegezegd dat, zolang er geen vaccin is, alle kosten die verband
houden met de bestrijding van het COVID-19 virus worden vergoed. Het gaat dan niet alleen om
de kosten voor bron- en contactonderzoek (BCO), testen en advies maar ook om omzetderving,
achterstanden, aangepaste werkwijzen en uitbreiding van de ondersteuning.
Daarbij is als voorwaarde gesteld, dat kosten die al gedekt zijn in de begroting door de reguliere
inwonersbijdrage niet worden meegenomen. Gemeenten worden voor de uitvoering van de
taken die de GGD’en uitvoeren gecompenseerd via het gemeentefonds. Ze krijgen weliswaar
niet alle dienstverlening (bijvoorbeeld Jeugdgezondheid), maar er is ook toegezegd dat ze niet
gekort worden.
Het product forensische geneeskunde valt conform accountantsprotocol buiten deze
voorwaarde.
De stijging van de dotatie reserve wordt volledig veroorzaakt door de dotatie aan de reserve
personele lasten doordat er meer vakantiedagen worden meegenomen naar het jaar 2021.
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4.3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting
en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. In de Financiële verordening
GGD NOG zijn nadere kaders opgenomen voor de waardering en afschrijving van vaste activa.
4.3.1. Toerekening baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
4.3.2. Waardering balansposten
Alle balansposten zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij anders is aangegeven.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. . De verkrijgingsprijs omvat
de inkoopprijs en de bijkomende kosten. Eventuele van derden verkregen specifieke bijdragen
worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag. Hierbij wordt de verkregen bijdrage
als bate verantwoord.
De materiële vaste activa met economisch nut worden afgeschreven in:


10 jaar: meubilair, kantoorinventaris, archiefstellingen, kasten, witgoed,
keukenapparatuur;



5 jaar: specifieke softwarepakketten;



4 jaar: automatiseringsapparatuur zoals printers, pc’s, ICT-apparatuur, (behalve mobiele
apparatuur) netwerkvoorzieningen;



3 jaar: mobiele automatiseringsapparatuur zoals laptops, telefoonapparatuur en –
voorzieningen.

Voor investeringen in gehuurde gebouwen, waarbij de investeringen een sterke relatie hebben
met het gebouw, gelden afschrijvingstermijnen welke niet langer zijn dan de resterende looptijd
van het huurcontract.
Kapitaallasten (rente en afschrijving) worden berekend vanaf het halfjaar volgend op de
aanschaf van de activa.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op waarborgsommen wordt
niet afgeschreven.
Voorraden
De voorraden vaccins worden gewaardeerd tegen de laatste inkoopprijs van het betreffende
jaar ofwel verkrijgingsprijs.
Debiteuren en Overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is
een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.
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4.4. Toelichting op de balans per 31 december 2020
4.4.1. Vaste Activa
Toelichting Materiële Vaste Activa
X € 1.000

Materiële vaste activa

Gebouwen

Apparaten

Inventaris

219
7

399
13

864

958
18
-156
820

227

412

Afschrijvingen primo
Jaarlijkse afschrijving
Inhaalafschrijving
Desinvesteringen
Afschrijving ultimo

-353
-86

-600
-167

-163
-15

-156
-40

-439

156
-611

-177

Boekwaarde primo
Boekwaarde ultimo

511
425

358
209

57
50

Aanschafwaarde primo
Investeringen
Desinvesteringen
Aanschafwaarde ultimo

864

Automatisering

Totaal
2020

Totaal
2019

2.441
39
-156
2.324

2.254
187
0
2.441

-196

-1.272
-308
0
156
-1.424

-1.010
-262
0
0
-1.272

243
216

1.169
900

1.244
1.169

Per 31-12-2020 is de boekwaarde van kapitaalgoederen afgerond € 0,9 miljoen. De GGD heeft in
2020 € 39.000 geïnvesteerd. Het betreft vooral investeringen in de vervanging van laptops.
Toelichting Financiële Vaste Activa
De financiële vaste activa betreft betaalde waarborgsommen voor sleutels en huur van panden.
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4.4.2. Vlottende Activa
Toelichting Voorraden
De boekwaarde van de voorraden betreft de per 31 december aanwezige voorraad vaccins:
X € 1.000

Stand
Stand
ultimo 2020 ultimo 2019

Voorraden
Voorraad vaccins
Voorraad VVV-bonnen

44
1

49
0

Totaal voorraad

45

49

Toelichting liquide middelen
Betreft het saldo per 31 december 2020.
X € 1.000

Stand
Stand
ultimo 2020 ultimo 2019

Liquide middelen
Bank Nederlandse gemeenten
Rabobank
Kassen

200
18
0

200
20
0

Totaal voorraad

218

220

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

Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar

Stand
Stand
ultimo 2020 ultimo 2019

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

395
4.324
85
-2

527
2.972
48
-7

Totaal kortlopende vorderingen

4.802

3.540
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Toelichtingen Overlopende Activa
X € 1.000

Stand
Mutatie bij
primo 2020

Overlopende activa

Mutatie
af

Stand
ultimo
2020

Van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Maatwerk
Opbrengst ECA

9
0

9
0

Totaal overlopende activa met een
bepaald bestedingsdoel

9

9

X € 1.000

Overlopende activa
Totaal overlopende activa met een bepaald bestedingsdoel

Stand ultimo
2020

Stand ultimo
2019

6

9

62

Nog te ontvangen bedragen
Nog te ontvangen OTO gelden
Nog te ontvangen PGV/COA
Nog te factureren Forensisch
Nog te factureren Technische Hygiëne zorg
Nog te ontvangen december 2020 Min VWS COVID-19
Nog te ontvangen RIVM COVID-19
Overige overlopende activa overheidslichamen
Vooruit betaalde kosten
Totaal overige overlopende activa

54
17
24
3.500
40
14
262
3.973

129
65
0
14
83
0
0
87
139
517

Totaal overlopende activa

3.979

526
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4.4.3. Vaste Passiva
Toelichting Eigen Vermogen
X € 1.000

Eigen vermogen

Saldo primo

Toevoeging Onttrekking

Totaal saldo
2020

Algemene reserve
Gerealiseerd resultaat
Reserve Personele lasten
Reserve Volwassen en
Ouderenmonitor
Reserve Frictiebijdrage Apeldoorn
Reserve personele kosten

1.618
71
494

69
131

-71

1.618
69
625

69

23

-92

0

71

-71

657
0

Saldo ultimo

2.909

294

-234

2.969

657

De algemene reserve vormt de weerstandscapaciteit van de GGD. De weerstandscapaciteit
betreft de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om risico’s af te dekken. De
risico’s zijn niet begroot, niet voorzienbaar, onverwachts en substantieel.
Om te bepalen welke omvang de algemene reserve moet hebben om als organisatie voldoende
weerstandscapaciteit te hebben, verwijzen wij naar de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing van het jaarverslag 2020.
Het gerealiseerd resultaat 2019 van totaal € 71.000 is bestemd voor de verwachte personele
kosten om de achterstand bij Jeugdgezondheid als gevolg van moeilijke invullen van vacatures
eind 2019 in te lopen. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd.
GGD NOG heeft per 31 december 2020 de volgende bestemmingsreserves:


Personele lasten;
De bestemmingsreserve personele lasten is gevormd voor de feitelijke verplichting van
verlofdagen per einde van het jaar.



Volwassen en Oudermonitor;
De volwassen en ouderen monitor neemt de GGD eens in de 4 jaar af. In 2020 is aan
deze reserve € 23.000 toegevoegd. De kosten van de uitvoering van deze monitor zijn in
2020 onttrokken aan deze reserve;



Frictiebijdrage Apeldoorn;
De gemeente Apeldoorn heeft de GGD een frictievergoeding betaald van
€ 1.203.000 voor de bij de GGD ontstane kosten als gevolg van het uitnemen van de
Jeugdgezondheid. De frictievergoeding heeft betrekking op de periode 2017 – 2021. In
2020 is er geen mutatie op deze reserve geweest.
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De reserve personele kosten welke aanvang 2020 is gevormd uit het resultaat van 2019,
is in 2020 volledig benut.

Het resultaat uit het vorige boekjaar is als volgt bestemd:
X € 1.000

Resultaat
2019

Gerealiseerd resultaat
Reserve Personele lasten

71

Totaal

71

Het saldo van de rekening van baten en lasten 2020 bedraagt positief € 69.000. Het algemeen
bestuur neemt een besluit hoe het resultaat wordt bestemd.

4.4.4. Voorzieningen
Toelichting Voorzieningen
X € 1.000

Voorzieningen
Saldo primo
Toevoeging
Onttrekking
Vrijval
Totaal

Werkloosheid
wet

Boventallig
personeel

Totaal
saldo 2020

95
41
-7
-88

83
64
-33
0

178
105
-40
-88

41

114

155

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

Stand ultimo
2020

Overlopende passiva
Totaal overlopende passiva met een bepaald bestedingsdoel

Stand ultimo
2019

460

337

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot
betaling komen
Huisvestingskosten
18
36
Nog te betalen personeel / inhuur derden / deskundigen
322
60
Advieskosten
18
27
Automatisering
24
27
SOA / MMK / TBC
60
106
Slimmer Achterhoek
0
7
Opleiding AIOS
146
97
Overig nog te betalen kosten
80
39
Nog te betalen overige personeelslasten
1.662
1.131
Belastingen
58
57
2.388
1.584
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen
Jong Leren Eten
79
Verward gedrag
76
Regionale kenniswerkplaats jeugd NV
92
Totaal overige overlopende activa
247
Totaal vlottende schulden

3.095

76
30
106
2.027

X € 1.000

Stand
primo 2020

Omschrijving

Mutatie
bij

Mutatie
af

Stand
ultimo
2020

Van overheidslichamen ontvangen voorschotbijdragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter
dekking van volgende begrotingsjaren
Bijdrage soa
288
80
-20
348
Samen in beweging bewoners
0
25
0
25
Overige bijdragen van
overheidslichamen
49
61
-49
61
Totaal overlopende passiva met een bepaald
bestedingsdoel

337
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4.5. Overzicht baten en lasten per programma
X € 1.000

Rekening van baten en lasten per
programma

Programma4e begrotingsbegroting
wijziging 2020
2020

Rekening
2020

Afwijking

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

979
4.859
-3.880
0
0
-3.880

1.194
5.168
-3.974
0
71
-3.903

1.031
5.112
-4.081
0
71
-4.010

-163
-56
-107
0
0
-107

5.656
7.042
-1.386
0
0
-1.386

14.381
14.176
205
0
0
205

16.740
15.451
1.289
0
0
1.289

2.359
1.275
1.084
0
0
1.087

278
1.752
-1.474
23
92
-1.405

339
1.762
-1.423
23
92
-1.354

384
1.888
-1.503
23
92
-1.435

45
126
-81
0
0
-81

0
5.140
-5.140
0
141
-4.999

20
6.661
-6.641
0
0
-6.641

37
7.377
-7.340
131
0
7.471

17
716
-699
131
0
-830

11.893
233
11.670
0
0
11.670

11.693
0
11.693
0
0
11.693

11.720
23
11.697
0
0
11.697

27
23
4
0
0
4

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

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

Inwonerbijdrage en organisatieprojecten
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat
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Toelichting begrotingsrechtmatigheid
De lasten bij het programma Algemene Gezondheid zijn ruim € 1,3 miljoen hoger dan bij de 4e
begrotingswijziging 2020. De hogere lasten worden veroorzaakt door testen en bron- en
contactonderzoek voor de bestrijding van COVID-19. Deze lasten worden volledig vergoed door
VWS. De lasten bij het programma Overhead stijgen met ruim € 0,8 miljoen. Dit betreft kosten
voor o.a. huur teststraten, telefoons, laptops etc. voor de ondersteuning van de bestrijding van
COIVID-19. Ook deze lasten worden volledig vergoed door VWS.
Als laatste is er een stijging van de lasten bij het programma Kennis & Expertise ten opzichte
van de 4e begrotingswijziging. Bij de 4e begrotingswijziging is er een ander uitgangspunt
gehanteerd voor het overboeken van de kosten die zijn gemaakt voor COVID-19. Bij de
vaststelling van het accountantsprotocol is daarom besloten om de kosten voor COVID-19 toe te
rekenen conform het vastgestelde accountantsprotocol. De andere manier van toerekenen
zorgt voor een verschuiving in de programma’s. Dit resulteert is € 126.000 hogere lasten ten
opzichte van de 4e begrotingswijziging.
De stijging van de dotatie reserve van € 131.000 wordt volledig veroorzaakt door de dotatie aan
de reserve personele lasten doordat er meer vakantiedagen worden meegenomen naar het jaar
2021.

4.6. Overzicht taakvelden
Het BBV schrijft voor dat de GGD een overzicht in de jaarrekening opneemt met een verdeling
van de baten, lasten en het saldo per taakveld. De taakvelden zijn door de rijksoverheid
gedefinieerd. Onderstaand het overzicht met de verdeling naar taakvelden over 2020.
In € 1.000

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

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

Lasten

Saldo

7.523
0
71

7.430
27
62

93
-27
9
-69

319

375

-56

21.514
555

21.649
370

-135
185
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4.7. Incidentele baten en lasten
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen.
Incidentele baten of lasten onder € 25.000 zijn niet opgenomen in het overzicht.
X € 1.000

Incidentele baten en lasten

Programma

Lasten
Kosten afkoop personeel
Vrijval voorziening WW
Scholingkosten niet ingezet ivm COVID-19
Hogere kosten HSC
Forensische geneeskunde
COVID-19
Totale incidentele lasten
Baten
Nabetaling rijksvaccinatie 2019
Forensische geneeskunde
COVID-19
Totale incidentele baten

Begroting
2020

Overhead
Overhead
Overhead
Overhead
AGZ

0
0
260
615
745
1.620

AGZ
AGZ

0
933
933

Realisatie
Verschil
2020

107
-88
181
656
916
12.118
13.890

107
-88
-79
41
171
12.118
12.270

49
1.187
12.118
13.354

49
254
12.118
12.421

Het incidentele resultaat is € 151.000. Hiervan is € 82.000 verrekend met de vergoeding die de
GGD ontvangt van VWS voor de bestrijding van COVID-19. Per saldo is het incidentele resultaat
gelijk aan het gerealiseerde saldo in de jaarrekening van € 69.000.

4.8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Niet uit de balans blijkende verplichtingen neemt de GGD in de jaarrekening op als de financiële
verplichting € 214.000 overschrijdt.
De GGD is eigenrisicodrager voor wachtgeld- en werkloosheidsuitkering. Wanneer voormalig
personeel dat is afgekeurd, bij herkeuringen weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt wordt
verklaard, dient de GGD alsnog voor de lasten van wachtgeld- of werkloosheidsuitkering te
betalen. Er kunnen daardoor altijd weer nieuwe verplichtingen ontstaan. Voor de bekende
gevallen is een voorziening gevormd.
In oktober 2018 is een overeenkomst voor kopieerapparaten getekend voor de periode van 24
maanden met een optie voor 6 maanden. De jaarlijkse lasten van de nieuwe overeenkomst zijn
ruim € 97.000.
In oktober 2020 heeft de GGD een overeenkomst telefoon- en datadiensten voor twee jaar
gesloten met Vodafone. De jaarlijkse lasten die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn ruim
€ 128.000.
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Voor de locatie in Warnsveld is vanaf 1 oktober 2015 een contractuele verplichting aangegaan
van € 195.000 per jaar met de gemeente Zutphen voor de huurperiode van 5 jaar. Deze
overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 5 jaar, eindigend op 25
september 2025. Vervolgens zal deze overeenkomst telkens met 1 jaar verlengd worden.
In het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn wordt een onderzoekslocatie voor TBC, reizigersvaccinatie
en SOA gehuurd. Het huurcontract is ingegaan per 1 april 2015 en heeft een looptijd van 5 jaar.
De aangegane huurverplichting per 31 december 2019, inclusief servicekosten en
dienstverleningsovereenkomst, bedraagt per jaar ruim € 77.200.
Als gevolg van COVID-19 zijn diverse contracten afgesloten voor huisvesting/servicekosten
€ 55.000/maand, meubilair € 15.000/maand en computerapparatuur € 20.000/maand. Deze
contracten hebben een looptijd korter dan één jaar. De opzegtermijnen van de verschillende
contracten variëren.
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5. WNT-verantwoording 2020
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) ingegaan. De WNT is van toepassing op GGD Noord- en OostGelderland.
Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor GGD Noord- en Oost-Gelderland is € 201.000. Het
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang van het
dienstverband. De functie van lid van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur én van
voorzitter van het dagelijks en het algemeen bestuur van de GGD zijn onbezoldigd.

5.1. Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
Bedragen x € 1

Mw. J.J. Baardman

Functie
Duur dienstverband in 2020
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
Echte of fictieve dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen
18 maanden werkzaam?
Individueel WNT-maximum
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Gegevens 2019
Duur dienstverband in 2019
Omvang dienstverband 2019 (in fte)
Bezoldiging 2019
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2019
Individueel WNT-maximum 2019

Directeur
1/1 - 31/12
1,0
Nee
echte
n.v.t.
201.000

114.751
0
20.358
135.109
135.109

1/10 - 31/12
1,0

27.988
0
4.887
32.875
48.500
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Overige leidinggevende topfunctionarissen
In het kader van de WNT vallen ook de leden van het dagelijks en algemeen bestuur onder de
definitie van topfunctionaris. Aangezien alle bestuursleden onbezoldigd bij de GGD werken,
volgen hieronder de termijnen waarin de bestuursleden in 2020 zitting hebben gehad in het
algemeen/ dagelijks Bestuur.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Er zijn geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNTmaximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige
functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd, of die in eerdere
jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
Gemeente

Bestuurslid

Duur
dienstverband
in 2020

Aalten

J Wikkerink

1/1 - 31/12

X

X

Apeldoorn
Berkelland
Bronckhorst
Brummen
Doetinchem
Elburg
Epe
Ermelo

D.H. Cziesso
M.H.H. van Haaren
E. Blaauw
I. Timmer
J. Huizinga
W. Krooneman
C.M. de Waard-Oudesluijs
H. de Haan

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Harderwijk

M. Companjen

1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
1/1 – -31/12
1/1 – 31/12
1/1 - 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12
30/9 – 21/12

Hattem
Heerde
Lochem

M. Hospers
H.J. Berkhoff
H. van Zeijts
W.G.H. Sinderdinck
G.J.M. Mijnen
G. van den Berg
P. Teeninga
E.G. Vos-van de Weg
J. Hoenderboom
M.A. Overduin-Biesma
G. Priem
P. Koops

1/1 – 31/12
1/1 - 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 1/7
31/12
1/1 – 1/8
1/11 - 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12
1/4 – 12/12
1/1 – 21/1
30/3 - 31/12

X
X
X

W. Vrijhoef
E.S.F. Schepers-Janssen
M. ten Broeke

1/1 – 31/12
1/1 - 31/12
1/1 – 31/12

X
X
X

A. Vermeulen
M. Besselink

1/1 – 1/5
9/7 - 31/12

Montferland
Nunspeet
Oldebroek
Oost-Gelre
Oude IJsselstreek
Putten
Voorst
Winterswijk
Zutphen
Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland
(VNOG)
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6. Schatkistbankieren
De Wet schatkistbankieren schrijft voor dat decentrale overheden, waaronder ook de GGD
NOG, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het Ministerie van
Financiën. In 2020 is een drempelbedrag bij de bank gehanteerd van € 250.000. Er zijn geen
overschrijdingen geweest in 2020.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1)
Drempelbedrag
250
1e
kwartaal
(2)
(3a) = (1) > (2)
(3b) = (2) > (1)

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

2e
3e
4e
kwartaal kwartaal kwartaal

233

189

222

218

17

61

28

32

-

-

-

-

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

(4c)

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

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

Verslagjaar
19.226
19.226

-

250

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
1e
2e
3e
4e
kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal
Som van de per dag buiten 's
Rijks schatkist aangehouden
(5a)
middelen (negatieve bedragen
21.181
17.207
20.423
20.084
tellen als nihil)
(5b)
Dagen in het kwartaal
91
91
92
92
Kwartaalcijfer op dagbasis
(2) - (5a) / (5b)
buiten 's Rijks schatkist
233
189
222
218
aangehouden middelen
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7. Controleverklaring

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

Beschikking 2020
bedrag in
uren
tarief in €
€

Coördinator
Projectondersteuning

1.365
1.350

Totaal coördinatie

2.715

Totaal Bemoeizorg (incl. €
7.330 uitbreiding)

3.000

Verpleegk. spreekuur daken thuislozen

91,35
55,87

Realisatie 2020
tarief in bedrag in
uren
€
€
91,35
55,87

124.693
75.424

1.365
1.350

200.117

2.715

200.117

77,63

240.220

3.000

229.586

90

69,85

6.287

90

69,85

6.287

3.400

77,38

3.400
0

77.38

3.400

263.092
0
0
36.368
299.460

9.205

735.450

Centrale Toegang
Projectcoördinatie
Psychiater
Beroep en bezwaar
Zorgmonitor
Totaal centrale toegang

3.400

263.092
0
0
24.500
287.592

Totaal generaal

9.205

734.216

124.693
75.424

Dekking kosten Meldpunt Maatschappelijke Zorg
Omschrijving
Budget Noord Veluwse gemeenten
Extra middelen voor automatisering
Totaal Inkomsten

Beschikking
2020
721.716

Realisatie
2020
722.950

12.500
734.216

12.500
735.450
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Bijlage 2: Afrekening subsidieverlening Zutphen MZ
Omschrijving

Uren

Subsidie Backoffice Multi probleemsituaties/vangnet Zutphen
2020
Inzet verpleegkundige
Inzet adm. medewerker
Afronding

800
100

Totaal toegekende subsidie

900

Kosten Backoffice Multi probleemsituaties/vangnet Zutphen
2020
Inzet verpleegkundige
Inzet adm. medewerker

800
100

Totaal gerealiseerde kosten

900

Afrekening subsidie
Ontvangen voorschot
Kosten
Afrekening

Tarief in Bedrag in
€
€

77,38
55,87

61.904
5.587
67.491

81,42
58,79

65.136
5.879
71.015

67.491
71.015
3.524
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Bijlage 3: Afrekening algemene Inwonerbijdrage
Begrote Inwonerbijdrage per gemeente 2020

Gemeente

Aantal
Aantal
inwoners
inwoners
31-12-2018 31-12-2018
incl
excl.
Apeldoorn Apeldoorn

Begroting
2020
Publieke
Gezondheid
in €

Begroting
2020
Jeugd
gezondheid
in €

Begroting
2020
Totaal
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
287.306
456.458
285.791
235.594
313.031
229.304
2.369.943

425.736
692.020
570.953
907.102
567.942
468.188
622.075
455.687
4.709.703

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

162.456
20.672
33.151
12.170

0
20.672
33.151
12.170

18.549
33.600
24.401

18.549
33.600
24.401

47.605

47.605

1.272.264
161.892
259.620
95.309
0
145.265
263.136
191.095
0
372.816

0
163.980
262.969
96.538
-3.379
147.139
266.531
193.560
-6.777
377.625

1.272.264
325.872
522.589
191.847
-3.379
292.405
529.667
384.655
-6.777
750.441

352.604

190.148

2.761.397

1.498.186

4.259.584

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
1.353.217

183.137
213.026
377.363
218.024
187.159
191.966
1.370.675

363.941
423.340
749.920
433.271
371.933
381.486
2.723.891

Totaal GGD Noord en Oost
Gelderland

824.162

661.706

6.454.374

5.238.804

11.693.178
0

7,831

7,932

15,762

Bijdrage per inwoner
Realisatie en afrekening Inwonerbijdrage per gemeente 2020
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Gemeente

Aantal
inwoners
01-01-2020

Realisatie
2020
Publieke
Gezondheid
in €

Realisatie
2020
Jeugd
gezondheid
in €

Realisatie
2020
totaal
in €

afrekening
2020
bijdrage per
gemeente

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

27.117
43.748
36.052
58.009
36.009
29.623
39.392
28.865
298.815

211.431
341.103
281.098
452.296
280.762
230.971
307.140
225.061
2.329.862

214.370
345.845
285.005
458.583
284.665
234.181
311.409
228.189
2.362.247

425.802
686.948
566.102
910.879
565.427
465.152
618.548
453.249
4.692.107

66
-5.072
-4.850
3.777
-2.515
-3.036
-3.527
-2.438
-17.595

Apeldoorn
Brummen
Epe
Hattem

163.829
20.756
33.186
12.213

1.277.375
161.835
258.751
95.225

0
164.084
262.348
96.548

1.277.375
325.919
521.099
191.773

5.111
47
-1.490
-73

-3.379
146.937
266.648
194.045
-6.777
379.000

-3.379
291.860
529.641
385.431
-6.777
752.804

0
-544
-26
776
0
2.363

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

47.942

0
144.923
262.993
191.385
0
373.804

354.789

2.766.291

1.499.454

4.265.746

6.164

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.161
27.005
48.429
27.845
23.645
24.113
174.198

180.586
210.558
377.601
217.108
184.360
188.009
1.358.222

183.096
213.485
382.850
220.125
186.923
190.622
1.377.101

363.683
424.043
760.451
437.233
371.283
378.632
2.735.325

-258
703
10.530
3.962
-651
-2.855
11.431

Totaal GGD Noord en Oost
Gelderland

827.802

6.454.375

5.238.802

11.693.178

0

7,797

7,905

15,701

Bijdrage per inwoner

18.587
33.730
24.546

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

83

55

Accountantsverslag
Gemeenschappelijke regeling GGD NOG

2e

concept

15 maart 2021
84

Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Inleiding

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Doetinchem, 19 maart 2021
Geacht bestuur,
Wij hebben de jaarrekening van het jaar 2020 van uw organisatie gecontroleerd. In dit
verslag brengen wij de hoofdzaken van de uitkomsten van onze controle onder uw
aandacht.
De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur.
Wij geven hierbij een controleverklaring.
U heeft aan ons voor de controle van de jaarrekening 2020 een aandachtspunt, Corona,
meegegeven. Hierover rapporteren wij in hoofdstuk 2 en 4 in dit verslag. Daarnaast hebben
wij aandacht aan de jaarrekening zelf en aan de interne beheersing besteed.
Wij hebben de inhoud van dit accountantsverslag met de directeur en de controller
afgestemd.
De rapportage is in concept via de digitale weg door het Dagelijks Bestuur gelezen. Wij
bespreken deze rapportage graag tijdens de bijeenkomst van het Algemeen Bestuur op 8
april 2021 en beantwoorden dan ook uw eventuele vragen.
Mocht u vooraf vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Stolwijk Kelderman
{{esl:Signer1:capture:size(200,65)}}

Dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA
2
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Wij hebben de jaarrekening 2020 van de GGD NOG gecontroleerd. Wij informeren u in
dit verslag over de uitkomsten van onze controle. De hoofdzaken hebben wij hier
opgenomen.

1. Kernpunten

Goedkeurende oordelen

Saldo van baten en laten

Als u de jaarstukken ongewijzigd vaststelt, kunnen wij een goedkeurend oordeel
geven voor zowel de getrouwheid en de rechtmatigheid.

Het resultaat over 2020 bedraagt € 69.000. Dit betreft het resultaat van de
forensische dienstverlening.

Uit onze controle kwamen enkele kleinere aanpassingen in de jaarstukken voort.
Deze zijn alle in de voorliggende versie verwerkt.

De overige verschillen tussen enerzijds de gerealiseerde baten en lasten en
anderzijds de begrote baten en lasten zijn over 2020 budgetneutraal, doordat
zowel de hogere lasten als de gederfde baten via de declaratie voor
Coronakosten zijn verantwoord.

Er zijn wel enkele controleverschillen.

Controleproces goed verlopen
Wij hebben voldoende controle-informatie verkregen om een controleverklaring
te verstrekken. Wij vonden de samenwerking transparant en plezierig.
Interne beheersing op orde
De interne beheersing voldoet aan de daaraan te stellen eisen en past bij de
omvang van uw organisatie. Wij hebben nog enkele verbeterpunten geadviseerd.

4

Dit is conform de regeling voor de vergoeding van lasten en gederfde baten als
gevolg van de COVID-19 crisis.
Controleverschil
Er is 1 resterend controleverschil omdat de berekende winst voor de forensische
dienstverlening € 82.000 in plaats van € 69.000 bedraagt. Het resultaat zou na
verwerking hiervan € 13.000 hoger zijn.
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De situatie rondom Corona hebben we nog niet achter ons kunnen laten. De
maatregelen ter bestrijding van het virus heeft in 2020 grote impact en financiële
gevolgen gehad voor uw organisatie.

2. Corona en de jaarstukken

Totale COVID-19 lasten € 12,1 miljoen

Declaratie 2020 van de COVID-lasten

De totale lasten en gederfde baten als gevolg van de COVID-19 crisis hebben
voor de GGD over 2020 in totaal € 12,1 miljoen bedragen. De gederfde baten
(saldo van minderbaten en -lasten) voor met name reizigerszorg en toezicht op
de kinderopvang bedroegen ruim € 1 miljoen. Het restant, ruim € 11 miljoen,
betreffen extra lasten als gevolg van Corona.

In paragraaf 3.6 van de jaarstukken is een toelichting opgenomen van de extra
lasten en gederfde baten als gevolg van Covid-19 voor het jaar 2020. De
specifiek voor GGD-en gemaakte model verantwoording is hiervoor gebruikt.

Daarmee zijn de totale lasten op bijna € 30 miljoen uitgekomen, ten opzichte
van € 19 miljoen begroot.

Een belangrijk uitgangspunt voor de Coronalasten was dat alleen de baten en
lasten die niet uit de inwonersbijdrage zijn gefinancierd buiten de
verantwoording konden blijven. Voor de GGD NOG betrof dit voor 2020 alleen de
forensische dienstverlening.

Overigens was per balansdatum van het Rijk van de € 12,1 miljoen bijna € 12
miljoen reeds ontvangen.

De grootste posten betroffen de lasten voor de teststraten en de test- en bronen contactonderzoeken.
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Onderstaand hebben wij een overzicht opgenomen van de niet in de jaarrekening 2020
verwerkte controleverschillen en de resterende onzekerheden. Met u hebben wij een
afspraak gemaakt, welke afwijkingen wij in dit verslag vermelden. U heeft ons gevraagd in
ieder geval alle afwijkingen groter dan € 10.000 aan u te rapporteren.

Getrouwheid
Omschrijving

Fouten

€
Resultaat forensisch (zie 1
Kernpunten)
Totaal
Goedkeuringstolerantie voor
fouten (1%)

Goedkeuringstolerantie voor
onzekerheden (3%)

3. Onderbouwing oordeel

De niet-gecorrigeerde controleverschillen en de
resterende onzekerheden blijven onder de
goedkeuringstoleranties van 1% respectievelijk
3%. Hierdoor kunnen wij goedkeurende oordelen
verstrekken voor zowel de getrouwheid als de
rechtmatigheid.

Rechtmatigheid

Onzekerheden
€

Fouten

€

Onzekerheden
€

13.000

0

13.000

0

13.000

0

13.000

0

Ook bij de controle van de WNT-verantwoording
zijn geen afwijkingen geconstateerd die van
invloed zijn op de strekking van ons oordeel.

594.000

Wij hebben geen tegenstrijdigheden vastgesteld
tussen het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de
jaarrekening.

298.000

298.000
594.000

6
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4. Aandachtspunt Algemeen
Bestuur

Van het Algemeen Bestuur hebben wij 1
aandachtspunten meegekregen: COVID-19
Aandachtspunt: COVOD-19

De Auditcommissie heeft ons gevraagd om specifieke aandacht te schenken aan de financiële effecten van Corona. Wij hebben in hoofdstuk 2 aangegeven wat de
financiële gevolgen van COVID-19 zijn geweest voor het jaar 2020. Hieronder gaan we in op onze controle-uitkomsten en op risico’s in relatie tot Corona.
Controle en resultaten hiervan

Wij hebben vanuit onze controlewerkzaamheden vastgesteld dat de modelverantwoording is gebruikt en dat deze goed is ingevuld vanuit de door de organisatie
zelf gemaakte onderbouwingen. Wij hebben een steekproef van 64 inkoopfacturen/boekingen uitgevoerd en hebben hieruit kunnen concluderen dat de lasten
terecht onder de COVID-lasten zijn verwerkt. Deze steekproef is uitgevoerd naast onze reguliere controle van 25 inkoopfacturen op de juistheid en rechtmatigheid
van deze facturen, waarvan ook de juiste prestatie is vastgesteld. Ook hebben we de berekeningen van de gederfde baten gecontroleerd en akkoord bevonden.
Risico’s

Voor 2021 heeft het Rijk aangegeven dezelfde uitgangspunten te gaan gebruiken voor de vergoeding van de extra lasten en gederfde baten. Dit geeft vertrouwen.
Aan de andere kant komt het grootste risico er op het moment van stoppen/afbouwen van de inzet van mensen en materiële zaken en het dan stoppen door het
Rijk met het vergoeden van de extra lasten en gederfde baten. Ook zijn er risico’s met betrekking tot de contracten (zoals voor huur) die zijn afgesloten. De vraag
is of deze op dat moment matchen met de dan ontstane vergoedingsregeling. Daarnaast zijn daarna financiële risico’s na COVID-19 omdat het afwachten is hoe de
dienstverlening van de GGD zich na COVID-19 herstelt. Tevens wordt de wijze van verantwoording een uitdaging omdat er een goede afgrenzing plaats zal moeten
vinden van de COVID-situatie/periode en de niet COVID-situatie/periode. Er zijn dus vooral risico’s en onzekerheden bij het moment van overgang naar ‘normaal’
en na het stoppen van de vergoedingsregeling.
Wij adviseren u hiervan een risicoanalyse te maken en tijdig hierop te anticiperen, ook in de communicatie naar het Rijk en de deelnemende gemeenten.
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5. Jaarrekening

Financiële positie

Kwaliteit jaarstukken

Begrotingsrechtmatigheid

Overige bevindingen
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De jaarrekening geeft inzicht in de totstandkoming van het resultaat 2020 en de
financiële positie van uw organisatie op 31 december 2020.

Saldo van baten en lasten

Financiële positie

incidentele lasten en baten verantwoord.

Het resultaat over 2020 bedraagt € 69.000. Dit betreft Eigen vermogen
het resultaat van de forensische dienstverlening.
De overige verschillen tussen enerzijds de
Het eigen vermogen van de GGD bedraagt per 31
gerealiseerde baten en lasten en anderzijds de begrote december 2020 in totaal bijna € 3 miljoen, waarvan €
baten en lasten zijn over 2020 budgetneutraal,
1,6 miljoen algemene reserve is. Deze algemene
doordat zowel de hogere lasten als de gederfde baten reserve wordt achter de hand gehouden om de risico’s
via de declaratie voor Coronakosten zijn verantwoord. met hetzelfde bedrag af te kunnen dekken als deze
Dit is conform de regeling voor de vergoeding van
zich effecturen.
lasten en gederfde baten als gevolg van de COVID-10
crisis.
Schuldpositie/solvabiliteit
De totale lasten zijn ruim € 12 miljoen hoger dan
De GGD NOG heeft per balansdatum geen langlopende
begroot na begrotingswijzigingen. Dit komt door de
schulden. Door de stijging van het balanstotaal – dat
intensivering van de werkzaamheden ten behoeve van door met name de COVID-19 gerelateerde schulden
de COVID-18 crisis. De belangrijkste afwijkingen zijn in (ingehuurde diensten) met circa € 4 miljoen - is de
de jaarrekening per programma toegelicht.
solvabiliteitsratio gedaald van 52,5% naar 29,7%, wat
nog steeds een goede ratio is om de schulden kunnen
De Coronalasten zijn over de programma’s verdeeld, voldoen. Na COVID-19 komt deze weer op circa 50%.
maar er is in het jaarverslag in een afzonderlijke
paragraaf een Coronaverantwoording opgenomen.
De beschikbare liquide middelen zijn per balansdatum
voldoende om deze extra schulden te kunnen
Een vrijval van de bestemmingsreserve Frictiebijdrage opvangen.
Apeldoorn is in 2020 achterwege gebleven vanwege de
Corona activiteiten. Dit is op 9 juli 2020 reeds door het
Algemeen Bestuur bepaald.
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Kwaliteit jaarstukken

Bij onze controle hebben wij de informatiewaarde, leesbaarheid en naleving van
wettelijke vereisten van de jaarstukken beoordeeld.

Kwaliteit van de jaarstukken

Verloop van de controle

De jaarstukken bestaan uit 3 inhoudelijke programma's: Jeugd, Algemene
gezondheid en Kennis en Expertise en de 2 programma’s Overhead en
Inwonersbijdrage, 6 paragrafen en de jaarrekening.

Het opstellen van de jaarrekening is over het boekjaar 2020 zodanig gepland om
aan het Algemeen Bestuur de gecontroleerde jaarrekening in april 2021 voor te
kunnen leggen, waarna deze ter kennisname aan de deelnemende gemeenten
wordt gestuurd.

Wij vinden de structuur van de jaarstukken duidelijk. De kwaliteit van de
toelichtingen is voldoende.

De controle over het jaar 2020 is soepel verlopen.

Jaarverslag en paragrafen

Het concept van de jaarstukken was tijdig gereed en het jaarrekeningdossier
bevatte voldoende onderbouwingen om de controle te kunnen uitvoeren. De
afwikkeling is op basis van de planning bereikt. De verbeteringen uit 2019 zijn ook
in 2020 voortgezet.

Het jaarverslag en de paragrafen voldoen aan de minimale eisen van het
Besluit Begroting en Verantwoording. Wij hebben geen tegenstrijdigheden
vastgesteld tussen deze stukken en de jaarrekening 2020.

Wij kijken terug op een prettige en transparante samenwerking gedurende dit
proces.

Naleving van de verslaggevingsregels
Wij hebben gecontroleerd of de bepalingen in het Besluit Begroting en
Verantwoording zijn nageleefd. Hierin hebben wij geen (belangrijke) afwijkingen
vastgesteld.
De verplichte beleidsindicatoren zijn opgenomen bij de programma’s.
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Bij de controle van de rechtmatigheid gaan wij na of de lasten en baten en de
balansmutaties juist, tijdig, volledig én met de geldende wet- en regelgeving, zoals
opgenomen in het normenkader in overeenstemming zijn geweest. Wij hebben de baten
en lasten en de balansmutaties over 2020 gecontroleerd op rechtmatigheid.

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingscriterium
U heeft besloten met 3 inhoudelijke programma’s en een programma
Overhead en Inwonersbijdrage te werken.

Programma
(*€ 1.000)

Dit geeft een overzichtelijk beeld van de resultaten. U heeft het
Dagelijks Bestuur toestemming gegeven om binnen de bandbreedtes van
de beleidsregels die u heeft samengesteld, te opereren. Het Dagelijks
Bestuur legt verantwoording af over de besteding op programmaniveau.

Jeugdgezondheid

Lasten
Begroting

Passend
binnen
begroting

Lasten
2020

5.168

5.112

P

14.176

15.451

O

Kennis en expertise

1.762

1.888

O

Overhead

6.661

7.377

O

0

23

O

27.767

29.828

Algemene gezondheid

Uitkomsten

Wij hebben gezien dat de begrotingsregels door het Dagelijks Bestuur
zijn nageleefd.
In de tabel hiernaast is de afwijking van de werkelijke lasten ten
opzichte van de begrote - na wijzigingen - weergegeven.

Inwonerbijdrage

De toelichting hierop is in de jaarrekening aangegeven. Hierin zijn de
overschrijdingen toegelicht, zoals is vereist.

Totaal

Als u als Algemeen Bestuur akkoord gaat met deze toelichtingen dan zijn
de begrotingsoverschrijdingen rechtmatig.
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De belangrijkste bevindingen inzake de getrouwheid hebben wij onder de kernpunten
gerapporteerd. Hier informeren wij u over de overige bevindingen.

Overige bevindingen

Schattingen

Zorgbonus

Het opstellen van de jaarrekening vereist dat de organisatie oordelen vormt en
schattingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van de baten en lasten.
De schattingen en de hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op
ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die, gegeven de
omstandigheden, als redelijk worden beschouwd. De daadwerkelijke uitkomsten
kunnen afwijken van deze schattingen. Een goed inzicht in de jaarrekening vraagt
kennis van de gemaakte schattingen.

De GGD heeft in 2020 een bedrag van € 443.000. Dit bedrag staat op de balans als
vooruitontvangen bedrag vermeld. De zorgbonus is in januari 2021 uitbetaald en
zal in de jaarrekening 2021 via de SiSa bijlage worden verantwoord.
Prestatielevering rechtmatig

Deze lichten wij hier kort toe:

Wij hebben 25 inkoopfacturen gecontroleerd op de juistheid van de
controlepunten inclusief die van de levering van de prestatie. Daarnaast hebben
wij voor 64 inkoopfacturen voor de Corona werkzaamheden de rechtmatigheid
van de bestedingen en de verantwoording daarvan vastgesteld.

• Waardering vorderingen

Europese aanbestedingen

De totale vorderingen van de GGD bedragen per jaareinde € 4.451.000. Uit onze
controle is gebleken dat de hierin opgenomen risico’s gering zijn. Er zijn in de
balans geen voorzieningen voor oninbaarheid getroffen.

De GGD heeft in 2020 verschillende plotselinge diensten moeten inhuren en
aankopen moeten doen om de werkzaamheden ten behoeve van de bestrijding
van de COVID-19 te kunnen uitvoeren. Voorbeelden zijn de inhuur van personeel
en de aankoop van testmaterialen en mondkapjes.

• Voorzieningen

De GGD heeft 1 voorziening getroffen voor werknemers met een regeling voor een
bedrag van in totaal € 155.000. De uitgangspunten die voor de berekening van
deze voorziening zijn gebruikt zijn conservatief, maar realistisch ingeschat. Alle
in redelijke wijze te schatten uitgaven in dit verband zijn voorzien.
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Voor deze aankopen was onvoldoende tijd beschikbaar om een (Europese)
aanbestedingsprocedure te kunnen uitvoeren. Voor dwingende spoed is in de
Europese aanbestedingsregels een uitzondering gemaakt.
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IT organisatie
IT omgeving

Datadiefstal GGD-en

Vanuit onze rol als accountant besteden wij in onze controle aandacht aan de
betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde omgeving. Dit
onderzoek is niet primair gericht op cybersecurity. Uit onderzoek en uit de
praktijk blijkt echter dat veel organisaties nog niet ‘cybersecure’ zijn. De risico’s
worden onderschat, wat vervolgens leidt tot onvoldoende
beveiligingsmaatregelen.

De door de GGD-en gebruikte automatiseringsmiddelen voor de COVID-19
bestrijding waren niet goed beveiligd en er heeft datadiefstal plaatsgevonden.
Inmiddels zijn hiervoor maatregelen genomen en bent u hiervan separaat
geïnformeerd. Een advocaat is ingeschakeld.

Informatiebeveiliging is namelijk geen eenmalige exercitie, maar een continu
proces. Aanvallers zitten immers niet stil en er komen steeds nieuwe bedreigingen
onze kant op. Dit betekent dat zelfs organisaties die op het eerste oog goed
beveiligd zijn zich toch moeten blijven wapenen tegen de gevaren van een
cyberaanval.
In de blog “Hoe Cybersecure is jouw organisatie?” staan enkele voorbeelden hoe u
dit als organisatie kan beoordelen, zie hiervoor:
https://stolwijkkennisnetwerk.nl/blog-hoe-cybersecure-is-jouw-organisatie/
Wij hebben de automatiseringsorganisatie uitsluitend in het kader van de
jaarrekeningcontrole gecontroleerd. De jaarrekeningcontrole heeft geen
tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde
gegevensverwerking aan het licht gebracht. Voor onze controle steunen we voor
een beperkte mate op de automatiseringsomgeving van uw organisatie.

13
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Als onderdeel van de controle van de jaarrekening hebben wij een interimcontrole
uitgevoerd. Over de bevindingen en aanbevelingen hebben wij in de managementletter
gerapporteerd.

Samenvatting managementletter
Bij de interimcontrole hebben wij de algemene beheersing, de inrichting van de
processen en de interne beheersingsmaatregelen beoordeeld. Naar aanleiding van
de interimcontrole hebben wij onze bevindingen en aanbevelingen in de
managementletter d.d. 4 november 2020 gerapporteerd aan de directie en het
Dagelijks Bestuur en besproken met de auditcommissie.
De interne beheersing is in de basis op orde. Er is een controller en het toezicht
vanuit het Algemeen Bestuur is ingericht via de auditcommissie. Ook de planning
en control cyclus is in de basis op orde. Er is goede aandacht voor de processen en
de informatievoorziening aan het Bestuur.
Risico’s interne beheersing
In de managementletter hebben wij per proces aangegeven welke risico’s niet
(geheel) worden afgedekt door interne beheersingsmaatregelen. Om voldoende
controlezekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening als gevolg van het ontbreken
van deze (voldoende) maatregelen afwijkingen bevat hebben wij aanvullende
gegevenswerkzaamheden moeten verrichten om dit risico te verlagen.
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6. Interne beheersing

Vanuit de controle hebben wij aandachtspunten voor de jaarrekening 2020
meegegeven.
Deze betroffen:
• Het goed onderbouwen van de lasten als gevolg van COVID-19. Op het moment
van onze interim controle waren de uitgangspunten en de mogelijkheden nog
niet bekend, bij de balanscontrole wel. In paragraaf 3.6 zijn in de
modelverantwoording de COVID-19 lasten en de gederfde baten ingevuld.
• Het aantonen van de prestatie die onder de inkoopfactuur ligt. De
inkoopprocedure is voldoende ingericht. Aandacht is nodig voor het bewaren
van de prestatiedocumenten, zoals ontvangstbonnen, urenbriefjes etc. Deze
hebben wij getoetst op in totaal 89 inkoopfacturen.
• De procedure van het bewaken van de rechtmatigheid van de aanbestedingen is
niet waterdicht. Derhalve hebben we hiervoor aandacht gevraagd. De
organisatie en wij hebben een spendanalyse gemaakt en hebben een toets
gedaan of alle bestedingen groter dan € 50.000 per jaar over de afgelopen 4
jaren juist zijn aanbesteed. Dat was het geval, rekening houdend met de
vrijgestelde spoedaanbestedingen. Wel is het voor 1 aanbesteding mogelijk dat
deze in 2021 de grens van € 214.000 gaat overschrijden. Wij hebben de directie
geadviseerd deze Europees aan te besteden als dit noodzakelijk is.
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Interne beheersing
Richting rechtmatigheidsverantwoording
Over het jaar 2021 ligt de uitdaging voor het Dagelijks Bestuur in de jaarrekening
een rechtmatigheidsverantwoording voor het Algemeen Bestuur op te stellen.
Het Dagelijks Bestuur geeft daarin aan dat zij heeft gehandeld binnen de wet- en
regelgeving van de financiële rechtmatigheidsvereisten. Het oordeel van de
accountant zal vanaf dat jaar alleen een getrouwheidsoordeel zijn, waarvan de
rechtmatigheidsverantwoording een onderdeel is. De
rechtmatigheidsverantwoording is onderdeel van de totale controle van de
jaarstukken. Een goede verbijzonderde interne controle vormt de basis voor het
kunnen opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording.
Of het invoeringsjaar van de rechtmatigheidsverantwoording daadwerkelijk het
verslagjaar 2021 zal zijn, is afhankelijk van de parlementaire behandeling van het
wetsvoorstel. Het streven is nog steeds om met ingang van 2021 de
rechtmatigheidsverantwoording te laten gelden. Dit is ook onze verwachting.
Het doel van de rechtmatigheidsverantwoording is met name om een groeiproces
in gang te zetten dat gericht is op verbetering van de bedrijfsvoering en de
interne beheersing van de processen. Het uitvoeren van verbijzonderde interne
controle helpt de organisatie in control te blijven of te komen.

De verantwoordingsgrens is een door het Algemeen Bestuur vastgesteld bedrag,
waarboven het Dagelijks Bestuur de afwijkingen (fouten en onduidelijkheden)
moet opnemen in de rechtmatigheidsverantwoording. De verantwoordingsgrens
valt binnen de bandbreedte van 0% tot 3% van de totale lasten, inclusief de
dotaties aan de reserves. Het Algemeen Bestuur is vrij om binnen de
eerdergenoemde bandbreedte de grens te bepalen. Er is een mogelijkheid om te
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differentiëren tussen de verantwoordingsgrens en de uit te voeren
werkzaamheden. De verantwoordingsgrens kan bijvoorbeeld gesteld worden op 3%
om een te gedetailleerde verantwoording te voorkomen. De verbijzonderde
interne controle kan op 1% controletolerantie worden uitgevoerd om zo aan te
sluiten bij de grenzen van de accountantscontrole.
In 2020 zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering van de
rechtmatigheidsverantwoording. Er ligt een startnotitie.
Wij adviseren u de stap naar de rechtmatigheidsverantwoording met
onderstaande overwegingen in het eerste halfjaar verder uit te werken.
1. Het aanpassen van het controleprotocol, de financiële verordening en de
controleverordening na de definitieve wetswijziging;

2. Het actualiseren van het intern controleprogramma voor het boekjaar 2021
voor de onderkende risico’s, actualiteiten en nieuwe wet- en regelgeving;
3. Het opdelen van de werkzaamheden voor de verbijzonderde interne controle
in een half jaar en een 3e en 4e kwartaal;
4. Het gestructureerd en geüniformeerd vastleggen van de uitvoering van de
verbijzonderde interne controles;
5. Het bespreken van de uitkomsten met de proceseigenaren;
6. Het opzetten van een periode-gewijze rapportage aan de directie en het
Dagelijks Bestuur;
7. Het monitoren van de opvolging van de aanbevelingen.
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Wij hebben onze controle overeenkomstig de opdracht uitgevoerd en in overeenstemming
met de geldende wet- en regelgeving.

6. Onze verantwoordelijkheid

Onze opdracht

Fraude

De jaarrekening 2020 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks
Bestuur. In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening
gecontroleerd.

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

Wij hebben onze controle uitgevoerd op basis van onze controlestandaarden voor
de accountantscontrole. Daarnaast hebben wij het besluit accountantscontrole
decentrale overheden (het BADO), de door u vastgestelde controleverordening (ex
artikel 413 van de gemeentewet), het door u vastgestelde controleprotocol én het
door u vastgestelde normenkader als basis voor de controle gebruikt.
De door ons voor de controle gehanteerde goedkeuringstolerantie voor fouten
bedraagt € 298.000 (1% van de lasten) en voor onzekerheden
€ 594.000 (3% van de lasten). Voor de Wet Normering Topinkomens hebben wij de
voorgeschreven lagere goedkeuringstoleranties gehanteerd.
Onze onafhankelijkheid
Voor de uitvoering van onze controle is het belangrijk, dat wij onafhankelijk zijn.
De voor uw organisatie in 2020 door ons verrichte diensten passen binnen de
regels van onafhankelijkheid. Onze teamleden zijn onafhankelijk van uw
organisatie. Er zijn geen andere zaken, die in strijd zijn met de
onafhankelijkheidsregels.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de opdrachtbevestiging.
Er zijn tijdens de door ons uitgevoerde reguliere controlewerkzaamheden geen
materiële onjuistheden als gevolg van fraude ontdekt, noch hebben wij
aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.
Inzicht urenbesteding
Vanuit het programma ‘In het publiek belang’ van de NBA dienen wij de bestede
uren van onze controlewerkzaamheden aan u te rapporteren. Voor uw inzicht
verstrekken wij onderstaand een opgave van de tijdsbesteding (inclusief een
schatting van nog te besteden uren voor de afronding van de
jaarrekeningcontrole).
Uren
Tekenend accountant
Overige teamleden
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Dank u voor de samenwerking

7. Afsluiting

Publicatie jaarrekening
Wij adviseren om de jaarrekening, na vaststelling door het Algemeen
Bestuur, op de website van uw gemeenschappelijke regeling, te publiceren
samen met de controleverklaring van de accountant. Hierdoor is het voor de
gebruikers duidelijk dat dit de definitieve versie van de jaarrekening is en
wat het oordeel van de accountant bij deze jaarrekening is.
Afsluiting
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zijn graag bereid
nadere informatie te verstrekken.
Met vriendelijke groet,
Stolwijk Kelderman
{{esl:Signer1:capture:size(200,65)}}

Dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA
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Toegevoegde waarde

die bijdraagt aan uw duurzame succes

Samenwerkende specialisten
Binnen Stolwijk Kennisnetwerk bundelen wij een aantal
kennisgebieden op financieel, bedrijfskundig, economisch en
personeelsniveau. Vanuit deze verschillende disciplines hebben wij
een 360 graden overview, zodat wij u beter en vollediger kunnen
adviseren. Deze aanpak, waarbij specialisten en generalisten nauw
samenwerken, leidt ertoe dat wij een belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan het duurzame succes van uw organisatie. Hoe wij dat
doen? Dat leest u in het transparantieverslag op onze website.

Uw succes > www.stolwijkkennisnetwerk.nl
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

8

Overlegdatum:

8-4-2021

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Adviesnota
Onderwerp

Programmabegroting 2022

Voorstel

1. in te stemmen met de concept-Programmabegroting 2022, inclusief de reactie op de ontvangen
zienswijzen op de Uitgangspuntennota 2022, en met de verdere procedure tot vaststelling.

Inleiding

De concept-programmabegroting 2022 moet na bespreking door uw algemeen bestuur aan de
gemeenten worden toegezonden. In uw vergadering van 8 juli a.s. leggen wij de begroting ter
vaststelling aan u voor.
Voor het vaststellen van het indexeringspercentage is de systematiek toegepast, die uw algemeen
bestuur in november 2019 heeft vastgesteld. Het indexeringspercentage bedraagt 0,89%.
Dit resulteert in een inwonerbijdrage Publieke Gezondheid van € 8,17 en een inwonerbijdrage
Jeugdgezondheidszorg van € 8,27.
De raden van de gemeenten konden tot 1 maart 2021 hun zienswijze op de Uitgangspuntennota
2022 geven. Deze zienswijzen en onze conceptreactie daarop staan in hoofdstuk 2 en in bijlage 15b
van de concept-programmabegroting 2022.
Na uw vergadering van 8 april sturen wij de concept-programmabegroting aan de raden van de
gemeenten. De gemeenten kunnen tot 8 juin 2021 een zienswijze op deze conceptprogrammabegroting indienen.

Beoogd effect

Vaststelling van de concept-programmabegroting 2022

Argumenten

1.1 De kostenverhoging is conform de afspraken over de indexering.
In uw algemeen bestuur van november 2019 zijn afspraken gemaakt over de nieuwe
indexeringssystematiek. Deze systematiek is toegepast. Uit de nu ontvangen zienswijzen blijkt dat
vrijwel alle gemeenten instemmen met de financiële uitgangspunten. De gemeente Brummen geeft
expliciet aan de werkwijze af te wijzen om kosten voor nieuw beleid om te zetten in een verhoging
van de inwonerbijdrage.
1.2 Veel gemeenten onderschrijven de extra aandacht voor kwetsbare groepen.
De inhoudelijke informatie is conform de Uitgangspuntennota 2022. Veel gemeenten onderschrijven
het leggen van prioriteit bij kwetsbare groepen. Een aantal gemeenten vraagt een nadere
specificering van hoe deze prioritering vorm krijgt. De gemeenten Aalten, Doetinchem en
Winterswijk pleiten voor een evenredige financiële bijdrage voor gemeenten die betrokken zijn bij
Jeugdgezondheid Adolescenten.
1
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1.3 De extra taken in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn wettelijke taken.
Met ingang van 2022 vragen wij een hogere inwonerbijdrage in verband met de toevoeging
van extra taken aan het RVP. Er wordt (zie separaat voorstel voor begrotingswijziging) een verhoging
van de inwonerbijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma voorgesteld. De gemeenten ontvangen
hiervoor compensatie in het gemeentefonds.
1.4 De voorgestelde planning voldoet aan de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen.
De begroting 2022 moet vóór 1 augustus 2021 door uw algemeen bestuur worden vastgesteld.
Dit kan in de vergadering van 8 juli a.s. Na uw vergadering van 8 april hebben de raden van de
gemeenten gedurende acht weken de mogelijkheid om een zienswijze hierop in te dienen. Met de
voorgestelde planning (zie ‘Vervolg’ hieronder) voldoen wij aan deze bepalingen.

Kanttekeningen

1.1 Er worden extra middelen van de gemeenten gevraagd.
Via een separate begrotingswijziging worden extra middelen gevraagd in verband met de uitbreiding
van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit verhoogt de kosten voor de gemeenten.
Het gaat hier nadrukkelijk om nieuwe wettelijke taken. Gemeenten ontvangen hiervoor compensatie
via het gemeentefonds. Daarnaast weten wij door een andere werkwijze en vanwege
schaalvoordelen (toename vaccinaties) efficiencywinst te behalen.

Financiën

De afspraken rondom de indexering leiden tot een indexeringspercentage van 0,89%. Dit resulteert
in een inwonerbijdrage Publieke Gezondheid van € 8,17 en een inwonerbijdrage
Jeugdgezondheidszorg van € 8,27.

Vervolg

- 13 april - 8 juni 2021 : gemeenten kunnen een zienswijze indienen
- 8 juli 2021
: beslissing algemeen bestuur over vaststelling programmabegroting

Communicatie

Zoals gebruikelijk bij publicatie van de vergaderstukken van het algemeen bestuur en de begroting
(vermelding op website GGD).
Warnsveld, 18 maart 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen

1. Concept-programmabegroting 2022
2. Ontvangen zienswijzen van de gemeenten op Uitgangspuntennota 2022
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ALGEMEEN DEEL
1. Voorwoord
Programmabegroting
De raden van de 22 gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland ontvingen medio december
2020 de Uitgangspuntennota 2022. Daarin staan de algemene beleidsmatige en financiële
uitgangspunten voor de Programmabegroting 2022. In deze ontwerpbegroting 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 8 juni 2021
De raden kunnen tot 8 juni 2021 reageren op de ontwerpbegroting. De Wet
gemeenschappelijke regelingen schrijft deze achtwekentermijn voor. U kunt in uw afweging
over de begroting 2022 ook de informatie in de voorlopige Jaarrekening 2020 betrekken.
Deze ontvangt u vóór 15 april 2021.
Het algemeen bestuur van de GGD, dat samengesteld is uit de wethouders publieke
gezondheid van de 22 gemeenten, beslist op 8 juli 2020 over de Programmabegroting 2022.
Ook met voorlopige reacties of standpunten kunt u ons helpen bij de voorbereiding van de
besluitvorming in het algemeen bestuur. U vindt op pagina 10 het volledige tijdschema van
de procedure voor de Programmabegroting 2022.
Nadere informatie
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
 R. Schwebke, controller, 088 443 35 25, r.schwebke@ggdnog.nl.
 M. de Vries, beleidsadviseur, 088 443 34 01, m.devries@ggdnog.nl.

Warnsveld, 8 april 2021
Het dagelijks bestuur,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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2. Zienswijzen gemeenten op Uitgangspunten voor
de begroting 2022
De gemeenten ontvingen in december 2020 de Uitgangspuntennota 2022. Zij konden tot 1
maart 2021 hun zienswijze indienen.
Wij hebben diverse zienswijzen op de Uitgangspuntennota 2022 van de gemeenten
ontvangen. Deze zienswijzen zijn betrokken bij het opstellen van deze Programmabegroting
2022. Ook later ontvangen zienswijzen hebben wij voor zover mogelijk hierin meegenomen.
Een uitgebreid overzicht van deze zienswijzen en de reactie van ons dagelijks bestuur daarop
staan in bijlage B van deze Programmabegroting.

2.1.Instemmende zienswijzen
Veel gemeenten spreken hun waardering uit voor de grote inzet van de GGD in de
bestrijding van COVID-19, terwijl tegelijkertijd het reguliere werk zoveel mogelijk is
doorgegaan.
Een compliment dat wij – namens de medewerkers van de GGD – graag in ontvangst nemen.
De gemeenten Aalten, Apeldoorn, Bronckhorst, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo,
Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst en
Winterwijk stemmen in met de voorgestelde indexering en beleidsuitgangspunten of dienen
hierop geen zienswijze in.
Door de gemeenten Lochem, Oude IJsselstreek, Putten en Zutphen wordt in hun zienswijze
expliciet de aandacht voor kwetsbare groepen genoemd. Zij onderschrijven dit of vragen om
een nadere uitwerking daarvan.
Enkele gemeenten Aalten, Apeldoorn, Brummen, Doetinchem, Ermelo, Lochem en
Winterswijk hebben (aanvullende) opmerkingen op beleidsuitgangspunten. Onderstaand
gaan wij hier nader op in.
2.2.Reactie dagelijks bestuur op onderdelen zienswijzen gemeenten
Onderstaand gaan wij in op de door de gemeenten ingediende zienswijzen, voor zover deze
niet instemmend van aard zijn. Onze reactie is ook terug te vinden in eerdergenoemde
bijlage B.
Naar aanleiding van de strategische visie en takendiscussie
De gemeente Apeldoorn rekent erop, dat de GGD de resultaten uit de strategische
visieontwikkeling en de takendiscussie betrekt in de meerjarenbegroting 2022-2025.
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Uiteraard verwerken wij de resultaten van deze trajecten zo spoedig mogelijk in de
meerjarenbegroting en de Bestuursagenda 2019 - 2023.
De raad van Ermelo ziet nadere informatie over het proces rond de strategische visie met
belangstelling tegemoet en hoort graag wanneer en hoe de input vanuit de raden plaats kan
vinden. De raad vraagt in dit kader aandacht voor de veranderende verhouding tussen
overheid en maatschappij.
Wij zeggen toe dat wij de raden van de gemeenten in het traject om te komen tot een
strategische visie zullen raadplegen.
Naar aanleiding van de financiële uitgangspunten
De gemeente Lochem ziet in de Uitgangspuntennota een aantal ontwikkelingen die
financiële gevolgen kunnen hebben, zoals de coronapandemie, statushouders en
takendiscussie. Lochem gaat ervan uit dat de GGD hierover met de gemeenten een
constructief gesprek voert en de gemeenten tijdig betrekt.
Die toezegging doen wij bij deze.
De gemeente Brummen wijst de werkwijze af om kosten voor nieuw beleid om te zetten in
een verhoging van de inwonerbijdrage. Dit geeft de gemeente te weinig flexibiliteit.
Bovendien is het lastig om kosten en baten tegen elkaar af te wegen bij de beoordeling van
specifieke resultaten indien het om een deel van de inwonersbijdrage gaat.
Wij betrekken de zienswijze van Brummen ten aanzien van nieuw beleid en inwonerbijdrage
bij de discussie over de strategische visie en de taken van de GGD.
Het algemeen bestuur besluit over de uitkomsten van de takendiscussie en strategische visie
en over verhoging van de inwonerbijdrage.
De gemeente Oude IJsselstreek maakt zich zorgen over de algemene financiële ontwikkeling
van de kosten van de GGD. Zij wachten de gesprekken van het algemeen bestuur over deze
ontwikkelingen af.
Ook wij wachten de resultaten van de gesprekken over strategische visie en takendiscussie
af.
Naar aanleiding van de beleidsinhoudelijke uitgangspunten
Onderstaand gaan wij in op de meer beleidsinhoudelijke uitgangspunten reacties. Deze
hebben wij in onderwerpen onderverdeeld.
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Preventieaanbod GGD en Bestuursagenda
De gemeente Lochem wil op een aantal onderdelen een nadere concretisering. Dit betreft
onder meer:
- het preventieaanbod van de GGD voor het voorkomen van eenzaamheid en mentale
problemen,
- meer transparantie over de taken van de GGD,
- de rol van de GGD bij domein-overstijgende of regionale samenwerking bij het
verkleinen van gezondheidsachterstanden,
- de toepassing van het begrip Positieve Gezondheid en de vertaling daarvan naar
lokale activiteiten en eigen taken, en
- actualisatie van de Bestuursagenda.
Ook de gemeente Ermelo vraagt om een concretisering en herijking van de Bestuursagenda.
Daarbij vraagt Ermelo wat de inzet van de GGD zal zijn bij de vertaling van de landelijke nota
volksgezondheid; met name vragen zij ook aandacht voor de inzet op het tegengaan van
overgewicht. Ook gaat Ermelo in op Gezonder oud worden en de mogelijke inzet van de GGD
hierop.
Over het preventieaanbod en de inzet van de GGD willen wij graag met gemeenten in
overleg. Waar mogelijk sluiten we aan op lokale activiteiten. Daarbij zien wij graag dat uit
efficiencyoverwegingen zoveel mogelijk gemeenten aansluiten. Wij kijken uit naar wat de
takendiscussie en strategische visie ter zake aan opbrengsten oplevert.
Samen met de gemeenten bezien wij hoe wij beter inzichtelijk kunnen maken wat wij in en
voor de gemeenten doen. Daarnaast actualiseren wij de uitwerking van de Bestuursagenda,
met name waar het gaat om de aandacht voor kwetsbare groepen.
Brede aanpak gezondheidsvraagstukken
De gemeente Brummen vraagt zich ten aanzien van een brede aanpak van
gezondheidsvraagstukken (met specifieke nadruk op de vitaliteit, veerkracht en
weerbaarheid van kwetsbare groepen en jongeren) af hoe breed de GGD wil worden.
De gemeente Brummen kan hiervoor een beroep doen op diverse (lokale) partijen. Met hen
ontwikkelt Brummen beleid en kan direct acteren als dat nodig is. De GGD kan hierin een rol
hebben; de gemeente Brummen denkt dan voornamelijk aan kortdurende en specifieke
activiteiten als het informeren en bijscholen van professionals.
Wij geven invulling aan deze brede aanpak van gezondheidsvraagstukken binnen de
bestaande publieke gezondheidstaken. Onze inzet kan individueel en collectief en in
samenwerking met lokale of regionale netwerken zijn. Op die manier kunnen we tot een
brede aanpak komen. Wij willen aansluiten bij lokale initiatieven.
Het beperken van de rol van de GGD, zoals door Brummen verwoord, onderschrijven wij
niet. Wij pleiten voor een steviger invulling van de opdracht van de gemeenten en van de
inzet van de expertise van de GGD binnen de publieke gezondheid.
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Rijksvaccinatieprogramma
De gemeente Brummen ziet voorts weinig ruimte voor nieuw beleid dat gepaard gaat met
extra kosten. In die situatie zal naar andere financieringsbronnen gezocht moeten worden.
De gemeenten Doetinchem en Ermelo verzoeken de GGD om voor de bekostiging van het
Rijksvaccinatieprogramma binnen de middelen te blijven die het rijk heeft toegevoegd aan
het gemeentefonds.
Ermelo bepleit daarnaast een aanpassing van de organisatie van het
Rijksvaccinatieprogramma.
Het door ons in deze Programmabegroting voorgestelde nieuw beleid betreft de uitbreiding
van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit zijn extra taken onder verantwoordelijkheid van de
gemeenten, die de GGD voor de gemeenten uitvoert. Hiervoor zijn (extra) middelen
toegevoegd aan het gemeentefonds. Wij gaan er van uit, dat wij binnen de budgetten blijven
die het ministerie beschikbaar heeft gesteld en nog zal stellen aan de gemeenten.
De door Ermelo genoemde aanpassing in de praktische organisatie van het RVP nemen wij
mee in de andere werkwijze die wij in 2021 gaan invoeren.
Jeugdgezondheid Adolescenten
Doetinchem vindt dat JG Adolescenten een onderdeel van het wettelijk basispakket JGZ is.
Daarom moet deze taak als integraal onderdeel meengenomen worden in de
doorontwikkeling van de JGZ, zowel inhoudelijk als financieel, waarbij de financiering
hiervan plaatsvindt via de inwonerbijdrage JGZ. Ook de gemeente Aalten is deze mening
toegedaan.
De gemeenten Winterswijk en Doetinchem vinden dat de gemeenten die betrokken zijn bij
Jeugdgezondheid Adolescenten evenredig financieel daaraan bijdragen met als
verdeelsleutel het aantal inwoners per gemeente. De gemeente Aalten vindt dat wanner er
in 2022 nog sprake is van een subsidieaanvraag, dat er dan een geactualiseerde
verdeelsleutel moet worden gehanteerd.
Ermelo koppelt de discussie over Jeugdgezondheid Adolescenten aan de extra aandacht voor
veerkracht en weerbaarheid.
Jeugdgezondheid Adolescenten is een thema dat meegenomen wordt in de takendiscussie.
De uitkomsten van deze discussie geven mede richting aan de invulling en financiering van
deze taak.
De gemeente Doetinchem en Aalten vinden bovendien dat de taken van de JGZ goed
moeten aansluiten op hun ketenafspraken met lokale partners en interventies.
Wij onderschrijven het belang, dat wij aansluiten bij lokaal beleid en samenwerking zoeken
met lokale partners.
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Omgevingswet
De gemeente Ermelo vraagt naar de positionering van de GGD in het kader van de
Omgevingswet.
Wij zien kansen om gezondheid steviger te positioneren. Het aanbod van de GGD en de
samenwerking met gemeenten en ketenpartners gaan wij in 2021 nader concretiseren.
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3. Tijdsplanning

Programmabegroting
2022

Jaarrekening
2020

Uitgangspuntennota
2022

Wanneer

Wat

Wie

9 december 2020

Uitgangspuntennota 2022 naar
raden zenden.

dagelijks bestuur
(DB) GGD

van 9 december
tot 1 maart 2021

Zienswijzen op de
Uitgangpuntennota 2022
indienen

gemeenten

18 februari 2021

Uitgangspuntennota 2022
bespreken.

algemeen
bestuur (AB)
GGD1

vóór 15 april 2021

voorlopige Jaarrekening 2020 ter
informatie aan de raden zenden

DB GGD

8 april 2021

concept-Programmabegroting
2022 bespreken

AB GGD

13 april 2021

concept-Programmabegroting
2022 aan de raden toezenden.

DB GGD

van 13 april tot
8 juni 2021

zienswijzen op conceptProgrammabegroting 2022
indienen.

8 juli 2021

beslissen over vaststelling
Programmabegroting 2022.

gemeenten

AB GGD

Het algemeen bestuur (AB) van GGD NOG bestaat uit de wethouders volksgezondheid van de 22
deelnemende gemeenten. Het AB kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur (DB). 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).
1
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4. Kerngegevens begroting 2022
Werkgebied GGD Noord- en Oost-Gelderland

Deelnemende gemeenten en inwoneraantallen 31-12-2020
Aantal deelnemende gemeenten
Totaal aantal inwoners

22
831.319
Midden-IJssel /
Oost-Veluwe

Noord-Veluwe

Achterhoek

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten

23.429
27.017
48.722
28.029
23.756
24.370

Apeldoorn
Brummen
Epe
Hattem
Heerde
Lochem
Voorst
Zutphen

164.770
20.877
33.197
12.226
18.774
33.944
24.797
48.099

Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk

27.120
43.846
36.083
58.263
36.038
29.572
39.349
29.041

totaal
aantal gemeenten

175.323
6

totaal
aantal gemeenten

356.684
8

totaal
aantal gemeenten

299.312
8
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Personeelsbestand per 01-01-2021
in vaste dienst

tijdelijke dienst

totaal

Aantal medewerkers

222

52

274

Aantal fte’s

168

28

196

Gemiddelde fte
0,76
0,54
0,72
Toelichting: de inhuur van derden, ZZP’ers en oproepkrachten zijn niet opgenomen in deze cijfers.

Totaal lasten en baten begroting 2022
Lasten

€ 20.026.000

Baten

€ 20.049.000

Verdeling totale lasten over programma’s 2022 (x 1.000)

€ 5.185

€ 5.357

Jeugd gezondheid zorg
Algemene Gezondheid zorg
Kennis en Expertise

€ 253

Inwoner-bijdrage en
organisatie projecten
Overhead

€ 1.846

€ 7.385

Verdeling totale lasten 2022 (x 1.000)
€ 2.430

€ 1.742

Indirecte Kosten
Personeelslasten
Overige lasten

€ 15.854
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Verdeling baten 2022 (x 1.000)

€ 7.757
Overige baten
Inwonerbijdrage
€ 12.292
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BESLUIT

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland;

BESLUIT:

de Programmabegroting 2022 van GGD Noord- en Oost-Gelderland vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juli 2021

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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BELEIDSBEGROTING
5. Bestuurlijke kaders
5.1.Gemeentelijke organisatie voor publieke gezondheid
De missie van de GGD luidt: “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 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 en W hebben hun samenwerkingsafspraken vastgelegd in een
gemeenschappelijke regeling.
5.2.COVID-19
De bestrijding van de coronacrisis heeft grote invloed op de GGD. Ten behoeve hiervan is
naast de reguliere organisatie een projectorganisatie ingericht. Vanuit deze
projectorganisatie geeft de GGD invulling aan het informeren, testen, bron- en
contactonderzoek en het vaccineren.
Het ministerie van VWS vergoedt alle kosten van de aanpak van het coronavirus, voor zover
deze niet gedekt zijn door de inwonerbijdrage van de gemeenten. Dit betreft onder meer
kosten voor testen, bron en contactonderzoek, vaccineren, klantencontactcentrum,
laboratoriumkosten, omzetderving en achterstanden.
Nu, in 2021, is nog niet duidelijk of achterstanden, bijvoorbeeld bij Jeugdgezondheid, aan
het eind van 2021 ingelopen zijn of dat deze in 2022 nog ingehaald moeten worden; dat is
afhankelijk van de duur van de coronamaatregelen. Op geleide van deze maatregelen is een
deel van de uitvoering van de taken van de GGD aangepast.
Uiteraard zet de GGD zich ten volle in om ook de reguliere taken zo goed mogelijk vorm te
geven. We informeren de gemeenten hier periodiek over.
Evenmin is duidelijk wat de gevolgen van de coronacrisis op de (middel)lange termijn voor
de GGD zullen zijn. Zo is onzeker wat dit voor bepaalde onderdelen van de GGD gaat
betekenen, bijvoorbeeld voor de taak Infectieziektebestrijding of Reizigerszorg.
Tegelijkertijd laat de coronacrisis zien, dat mensen met leefstijl gerelateerde aandoeningen
aanzienlijk meer kans hebben op een ernstig beloop van COVID-19. De noodzaak tot inzet op
preventie, leefstijl en gezondheidsbevordering is daarom urgenter dan ooit.
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5.3.Takendiscussie en strategische visie GGD
In 2020 startten wij een traject om te komen tot een discussie over de taken van de GGD en
voor de ontwikkeling van een strategische visie voor de GGD. Aanleiding hiervoor was de
vraag vanuit gemeenten om te bezien of besparingen voor gemeenten mogelijk zijn.
Er is begrip voor de financiële druk bij de gemeenten. Anderzijds heeft de GGD een smal
takenpakket en moet hij alle zeilen bijzetten in een situatie waarin opgeschaald moet
worden, zoals de afgelopen periode heeft laten zien. Daarom is een zorgvuldig proces
gewenst.
Het traject om te komen tot een strategische visie en het traject van de takendiscussie zijn
gekoppeld. Er zijn twee vragen geformuleerd die leidend zijn voor de discussie:
1. welke GGD willen we zijn?
2. Hoe verhouden we ons als aparte gemeenten en als collectief van gemeenten (de
eigenaren) tot de GGD die we willen zijn.
Dit traject is in 2021 voortgezet. De raden van de gemeenten worden geraadpleegd. Het
algemeen bestuur legt de uitkomsten van dit traject vast in een besluit. Deze uitkomsten
verwerken wij zo spoedig mogelijk in de lopende begroting en de meerjarenbegroting, in de
Bestuursagenda 2019 – 2023 en overige samenwerkingsafspraken.
5.4.Bestuursagenda
Bestuursagenda 2019-2023 NOG Gezonder
Het algemeen bestuur (AB) heeft een Bestuursagenda voor de periode 2019 – 2023
vastgesteld. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten en prioriteiten voor de GGD in de
jaren 2019-2023. Wij handhaven de benadering van ‘positieve gezondheid’.
In de Bestuursagenda 2019 – 2023 NOG Gezonder staan vier prioriteiten:
1. NOG gezondere jeugd
2. NOG gezondere leefomgeving
3. NOG gezonder oud worden
4. NOG gezondere leefstijl
Voor alle vier prioriteiten geldt:
• Wij sluiten 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.
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• Wij besteden specifieke aandacht aan het bereiken van kwetsbare groepen (mensen met
een lage sociaaleconomische status, in armoede, laaggeletterdheid, nieuwkomers en
psychisch kwetsbare mensen).
• Wij zoeken 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.
Uitgaande van deze Bestuursagenda willen wij ons nadrukkelijker richten op een brede
aanpak van gezondheidsvraagstukken, met specifieke nadruk op de vitaliteit en veerkracht
van kwetsbare groepen. De GGD wil met name inzetten op veerkracht en weerbaarheid bij
jongeren. De laatste jaren is de psychische en psychosociale ontwikkeling van jongeren
hoger op de gemeentelijke agenda gekomen.
Ook de bestrijding van COVID-19 laat het belang zien van een gezonde leefstijl en aandacht
voor kwetsbare groepen.
5.5.Indeling GGD-taken
Gemeenten willen weten welke invloed zij hebben op GGD-taken en hoe zij hierop kunnen
sturen. GGD NOG onderscheidt daarom zijn taken volgens het ABCD-model:
A. wettelijke GGD-taken
Taken van gemeenten die zij wettelijk verplicht laten uitvoeren door de GGD: kerntaken uit
de Wet publieke gezondheid (Wpg), het toezicht kinderopvang, taken uit de Wet
veiligheidsregio’s.
B. wettelijke gemeentelijke taken
Taken die de gemeenten op basis van een wet moeten uitvoeren en die de GGD in hun
opdracht kan uitvoeren: bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg op basis van de Wpg;
kwaliteitstoezicht, toegang beschermd wonen en maatschappelijke zorg op basis van de
Wmo 2015; preventieve activiteiten op basis van de Jeugdwet, lijkschouw op basis van de
Wet op de lijkbezorging.
C. autonome gemeentelijke taken
Taken die de GGD kan uitvoeren in opdracht van gemeenten. In de praktijk komt dit weinig
voor, omdat de gemeentelijke taken meestal in de wet vastliggen.
D. externe taken
Taken die de GGD uitvoert in opdracht van derden, zoals rijksoverheid, politie en burgers, in
aansluiting op de kerntaken van de GGD: arrestantenzorg, reizigersvaccinatie, vergunningen
tattooshops, publieke gezondheidszorg asielzoekers.
In de programma’s onderscheiden wij steeds deze vier soorten taken van de GGD.
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6. Voorstel nieuw beleid 2022
6.1.Nieuw beleid: Verhoging inwonerbijdrage Rijksvaccinatieprogramma
Vanaf 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma. Wij voeren het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit voor 4-18jarigen voor 21 gemeenten (de gemeente Apeldoorn laat de Jeugdgezondheid door een
andere organisatie uitvoeren). Hiervoor organiseert de GGD verschillende
vaccinatiebijeenkomsten in de gemeenten. Daarnaast zijn er inhaalspreekuren.
De gemeenten ontvangen voor de uitvoering van het RVP compensatie via het
gemeentefonds. De financiering van de GGD is nog gebaseerd op de vergoeding die het
RIVM in 2017 aan de GGD heeft betaald.
Vanaf 2019 zijn er diverse aanpassingen geweest:
- Extra taken in verband met de invoering van het informed consent;
- Extra middelen voor het verhogen van de vaccinatiegraad;
- Bijkomende administratieve lasten
- Toevoeging vaccinatie tegen Meningokokken ACWY voor 14-jarigen
- HPV-vaccinatie voor jongens (2022).
In onder meer de Uitgangspuntennota 2022 en in een voorstel aan uw algemeen bestuur in
november 2020 is aangekondigd dat wij een voorstel zouden doen voor verhoging van de
inwonerbijdrage voor het RVP om deze in lijn te brengen met de reële kosten hiervan.
In deze berekening nemen wij mee, dat wij onze werkwijze voor de uitvoering van het RVP
aanpassen. Het RVP-programma wordt hiermee efficiënter, van een hogere kwaliteit, minder
foutgevoelig en meer op gemeentelijk niveau ingericht. De verwachting is dat de opkomst en
daarmee de vaccinatiegraad omhoog gaat.
Om het rijksvaccinatieprogramma in 2022 uit voeren komen de totale kosten op € 566.300.
Dit leggen wij via een begrotingswijziging bij deze Programmabegroting aan het algemeen
bestuur voor. Het voorstel is om de totale kosten vanaf 2022 te dekken vanuit de
inwonerbijdrage.
In de bijlage bij de begrotingswijziging staan deze kosten nader toegelicht.
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7. Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren sluiten aan op de Bestuursagenda
Hieronder staan de beleidsindicatoren voor de Programmabegroting. Het zijn
beleidsindicatoren die aansluiten bij de Bestuursagenda 2019 – 2023 NOG Gezonder. Naast
de algemene inzet voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid,
noemt de Bestuursagenda 4 prioriteiten:
- gezondere jeugd,
- gezondere leefomgeving,
- gezonder ouder worden,
- gezondere leefstijl.
De 4 prioriteiten geven nadrukkelijk richting aan de inzet van de GGD. De activiteiten van de
GGD weerspiegelen deze ambities.
Wij zoeken voor de uitwerking van de Bestuursagenda en voor het behalen van de
resultaten samenwerking met lokale en regionale ketenpartners.
Lokaal beleid, beleid van ketenpartners en landelijke of regionale ontwikkelingen
beïnvloeden de realisatie van de indicatoren. Deze ontwikkelingen liggen grotendeels buiten
de invloedssfeer van de GGD.
Tenslotte merken wij op, dat COVID-19 gevolgen heeft voor de (psychische) gezondheid van
de jeugd en van kwetsbare groepen. Dit beïnvloedt het behalen van een deel van onze
resultaten.
Beleidsindicatoren gaan over Noord- en Oost-Gelderland
De percentages die genoemd worden bij de beleidsindicatoren betreffen cijfers voor de
regio Noord- en Oost-Gelderland.
De cijfers per gemeente zijn niet hetzelfde. Per regio of gemeente kunnen daarom andere
accenten worden gelegd, afhankelijk van de (gezondheids)situatie of van specifieke
omstandigheden binnen een gemeente.
Beschikbaarheid van de resultaten
Significante resultaten zijn vrijwel altijd pas op langere termijn zichtbaar. Daarom is
belangrijk om te onderkennen dat de Bestuursagenda en de daaruit afgeleide
beleidsindicatoren richting geven aan de langetermijndoelen van de gemeenten en de GGD.
De beleidsindicatoren komen daarom ook weer terug in komende programmabegrotingen.
Voor de indicatoren zijn ook niet ieder jaar nieuwe resultaten beschikbaar. De resultaten van
het beleid worden vooral gemeten via de verschillende GGD-monitors die vierjaarlijks
worden afgenomen. Wanneer resultaten uit de monitors beschikbaar komen (dat is in de
loop van het jaar volgend op het jaar van uitvoering van de monitor), zullen ze gebruikt
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worden voor de evaluatie en eventuele bijstelling van beleid. In ieder geval zal via het
jaarverslag van de GGD rapportage van de resultaten plaatsvinden. De resultaten worden
voorts gemonitord via de bestuursrapportages.
Daarnaast werken wij aan het helder en inzichtelijk maken voor gemeenten van de
werkzaamheden en resultaten van de GGD. Dit inzicht laat zien of de activiteiten die de GGD
uitvoert voldoende bijdragen aan het bereiken van de gewenste resultaten. De
beleidsindicatoren geven richting aan de activiteiten van de GGD.
Beleidsindicatoren
De beleidsindicatoren delen we onderstaand in aan de hand van de 4 prioriteiten uit de
Bestuursagenda. Een aantal van deze beleidsindicatoren richt zich op de grotere nadruk op
de vitaliteit en veerkracht van kwetsbare groepen. De resultaten van de monitor
Volwassenen en Ouderen komen medio 2021 beschikbaar. De onderstaand vermelde
percentages uit deze monitor zijn om die reden nog niet aangepast.
NOG gezondere jeugd
- De vaccinatiegraad van vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma is in Noord- en
Oost-Gelderland in 2023 hoger dan de vaccinatiegraad in 2019.
o D(K)TP en BMR volledig (10 jaar) gaan van 90,4% in 2019 naar 92% in 2023;
o HPV stijgt van 45,6% in 2019 naar 50% in 2023.
(Bron: RIVM)
- Het percentage jongeren in Noord- en Oost-Gelderland dat hun gezondheid als goed
of zeer goed ervaart is in 2023 92% (2015 89%).
(Bron: Jeugdmonitor)
- Het percentage kinderen in Noord- en Oost-Gelderland met een verhoogde of matig
verhoogde kans op psychosociale problematiek is in 2021 20% (2017: 23%).
(Bron: Kindermonitor)
- Het percentage jongeren in Noord- en Oost-Gelderland dat in de categorie ‘normaal’
scoort op het terrein van de psychosociale gezondheid is in 2023 91% (2015: 88%).
(Bron: Jeugdmonitor)
NOG gezondere leefomgeving
- In 2022 hebben minimaal 15 gemeenten omgevingsvisies vastgesteld, waarin
doelstellingen en ambities op het gebied van gezondheid (of specifieke onderdelen
daarvan) zijn benoemd.
(Bron: Eigen registratie)
- In 2022 is de GGD bij 15 omgevingsvergunningen, omgevingsplannen of
vooroverleggen daarover door gemeenten om een gezondheidsadvies gevraagd. (In
de afgelopen jaren waren dit er voor een omgevingsvergunning, planvorming of
bestemmingsplanwijziging gemiddeld 7,5 per jaar).
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(Bron: Eigen registratie)
NOG gezonder ouder worden
- Het percentage volwassen/ouderen dat hun gezondheid als goed of zeer goed
ervaart is in 2020 80% (2016: 78%).
(Bron: Monitor Volwassenen en Ouderen)
- Het percentage volwassenen/ouderen in Noord- en Oost-Gelderland dat geen of een
laag risico heeft op een angststoornis of een depressie is in 2020 58% (2016: 56%).
(Bron: Monitor Volwassenen en Ouderen)
NOG gezondere leefstijl
- Het percentage jongeren in Noord- en Oost-Gelderland dat ooit een hele sigaret of
meer heeft gerookt is in 2023 13% (2015: 17%).
(Bron: Jeugdmonitor)
- Het percentage jongeren in Noord- en Oost-Gelderland dat de laatste vier weken
alcohol heeft gedronken is in 2023 28% (2015: 33%).
(Bron: Jeugdmonitor)
- Het percentage jongeren in Noord- en Oost-Gelderland dat tenminste 5 dagen per
week minimaal een uur beweegt is in 2023 60% (2015: 56%).
(Bron: Jeugdmonitor)
- Het percentage volwassenen/ouderen in Noord- en Oost-Gelderland dat rookt of
weleens rookt is in 2020 17% (2016: 19%).
(Bron: Monitor Volwassenen en Ouderen)
- Het percentage volwassenen/ouderen in Noord- en Oost-Gelderland met matig of
ernstig overgewicht is in 2020 50% (2016: 52%).
(Bron: Monitor Volwassenen en Ouderen)
- Het percentage volwassenen/ouderen in Noord- en Oost-Gelderland dat voldoet aan
de norm voor alcoholgebruik is in 2020 72% (2016: 70%).
(Bron: Monitor Volwassenen en Ouderen)
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PROGRAMMAPLAN
8. Programma Jeugdgezondheid
8.1.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 te bewaken, te beschermen 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.
8.2.Wat gaan we ervoor doen?
A. Wettelijke GGD-taken


Gemeenten laten de beleidsadvisering vanuit de jeugdgezondheidszorg 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 jeugdgezondheidszorg
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 deze
preventieve activiteiten uit.
De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit voor de 4-18-jarigen. De uitvoering
van het RVP is gekoppeld aan de uitvoering van de jeugdgezondheid.
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).
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Prioriteiten
In het programma Jeugdgezondheid zijn de prioriteiten in 2022:
1. Accent op veerkracht en weerbaarheid bij jongeren
In de nota ‘Een veerkrachtige jeugd, wat kan de GGD betekenen’ staan de taken van
de GGD rondom veerkracht en weerbaarheid bij de jeugd. De verschillende taken bij
elkaar dragen bij aan de bevordering van de veerkracht op populatieniveau.
Via lessen/workshops wordt op verschillende wijze, passend bij de leeftijd, aandacht
besteed aan telkens dezelfde boodschap. Deze boodschap is: ‘als er iets is waar je
mee zit, ga naar een volwassene die je vertrouwt en praat erover. Blijf er niet alleen
mee zitten’. Deze boodschap is voor iedereen relevant.
Om nog meer kennis en ervaring op te doen rondom veerkracht en weerbaarheid bij
jongeren in de regio Noord- en Oost-Gelderland, voert de GGD een verdiepend
onderzoek uit met de data uit de Jeugdmonitor. Daarnaast gaat de GGD in gesprek
met jongeren en hun ouders, over hoe zij aankijken tegen het thema ‘veerkrachtige
jeugd’ en wat zij nodig hebben om ofwel zelf veerkrachtig op te groeien of om
kinderen te begeleiden naar meer veerkracht.
De opdracht voor de jeugdgezondheid gaat over het bevorderen van de gezondheid
van de gehele populatie jeugdigen in de regio. De GGD heeft de mogelijkheden
onderzocht 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. Zodra dit is afgerond worden de
resultaten hiervan geïmplementeerd.
2. Jeugdgezondheid Adolescenten
Het aanbod Jeugdgezondheid Adolescenten is onderdeel van het landelijk
vastgelegde takenpakket van Jeugdgezondheidszorg. Het rijk stelt hiervoor middelen
beschikbaar via het gemeentefonds. De GGD vraagt jaarlijks subsidie aan; niet alle
gemeenten nemen deze taak af.
De GGD is overleg met de gemeenten gestart over een herijking, met als doel een
nieuw plan met een zo breed mogelijk draagvlak. De inzet van de GGD op
www.JouwGGD.nl is vanaf 2021 geen onderdeel meer van Jeugdgezondheid
Adolescenten.
Jeugdgezondheid Adolescenten wordt bovendien meegenomen in de takendiscussie
die op dit moment plaats vindt. De uitkomsten hiervan geven mede richting aan de
invulling en financiering van deze taak.
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3. Rijksvaccinatieprogramma
GGD NOG voert het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit voor 4-18-jarigen (met
uitzondering van de gemeente Apeldoorn). Hiervoor organiseert de GGD tweemaal
per jaar vaccinatiebijeenkomsten in de gemeenten; de zogenaamde groepsvaccinatie.
Daarnaast zijn er inhaalspreekuren voor extreem angstige kinderen en jeugdigen die
de vaccinatie gemist hebben.
Het RVP kende de afgelopen jaren een aantal uitbreidingen van het programma,
waaronder uitbreiding met de meningokokkenvaccinatie voor 14-jarigen. In 2022
wordt het Rijksvaccinatieprogramma verder uitgebreid.
Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat de GGD jaarlijks meer jeugdigen gaat
vaccineren. Dit brengt extra kosten met zich mee. Hiervoor wordt het algemeen
bestuur een begrotingswijziging voorgelegd (zie ook hoofdstuk 6, Voorstel nieuw
beleid 2022 en bijlage C in hoofdstuk 15 van deze Programmabegroting).
Daarnaast voeren wij wijzigingen door in de organisatie van het RVP, waardoor het
programma efficiënter en van een hogere kwaliteit wordt. Het RVP richten wij meer
op gemeentelijk niveau in. De verwachting is dat de opkomst en daarmee de
vaccinatiegraad omhoog gaat.
8.3.Wat mag het kosten?
Rekening van baten en lasten per
programma

1e
begrotings
wijziging
2021

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025

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

1.021
5.739
-4.718
0
0
-4.718

1.030
5.185
-4.155
0
0
-4.155

1.030
5.185
-4.155
0
0
-4.155

1.030
5.185
-4.155
0
0
-4.155

1.030
5.185
-4.155
0
0
-4.155
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9. Programma Algemene gezondheidszorg
9.1.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.
9.2.Wat gaan we ervoor doen?
A. Wettelijke GGD-taken






De wettelijke taken in dit programma betreffen de infectieziektebestrijding (waaronder
de coronabestrijding), 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. 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 infectieziektebestrijding, 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, met uitzondering van de Noord-Veluwse
gemeenten, hebben de GGD belast met het kwaliteitstoezicht op de uitvoering van de
maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), op basis van een overeenkomst.
In opdracht van een aantal gemeenten voert de GGD taken uit voor toegang beschermd
wonen en maatschappelijke zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015).
De GGD voert voor een aantal gemeenten Verkennend Onderzoek uit in het kader van de
Wet verplichte GGZ.

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).
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De GGD ontvangt van VWS een subsidie voor de uitvoering van aanvullende seksuele
gezondheidszorg.
De GGD ontvangt via de subsidieregeling PrEP een subsidie voor de medische begeleiding
bij het gebruik van PrEP door een specifieke doelgroep met een verhoogd risico op hiv.
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 2022:
4. COVID-19 en Infectieziektebestrijding
Ook in 2022 zal de bestrijding van COVID-19 nog veel aandacht krijgen, hoewel naar
verwachting minder intensief dan in 2021. Wij gaan ervan uit dat wij in 2022 nog wel
invulling geven aan onder meer bron- en contactonderzoek, testen en vaccineren.
De kosten hiervan zijn niet in deze Programmabegroting opgenomen. Het is nog
onduidelijk welke omvang dit zal hebben. Het uitgangspunt is dat het ministerie van
VWS deze kosten financiert.
Landelijk zal de bestrijding van COVID-19 worden geëvalueerd. In deze evaluatie
worden wellicht ook keuzes gemaakt ten aanzien van de landelijke en regionale
organisatie van de infectieziektebestrijding. Het is nu nog onduidelijk wat dit gaat
betekenen voor het ministerie van VWS, RIVM, GGD GHOR Nederland, regionale
GGD’en en de Veiligheidsregio.
5. Omgevingswet
We gaan ervan uit dat de Omgevingswet met ingang van 1 januari 2022 van kracht
wordt. Deze wet geeft gemeenten opdracht om gezondheid van de inwoners mee te
wegen in het ruimtelijk beleid.
Gemeenten en GGD’en bereiden zich al enkele jaren voor op de Omgevingswet. De
verwachting is dat gemeenten de GGD vaker om advies zullen vragen of om deel te
nemen aan Omgevingstafels. De precieze taakverdeling en uitwerking van de
samenwerking vraagt nog de nodige aandacht.
6. Forensische Geneeskunde
Landelijk loopt een aanbestedingstraject voor de uitvoering van de Medische
Arrestantenzorg. Wanneer deze in 2021 wordt afgerond, zal in 2022 effectuering van
het resultaat plaatsvinden.
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Het resultaat van de aanbesteding zal wellicht de nodige aanpassingen geven in de
werkwijze en de samenwerking met andere GGD’en in Oost-Nederland.
7. Tuberculosebestrijding
Wij gaan de samenwerking met andere GGD’en in Oost-Nederland intensiveren. Ook
de interne samenwerking met het team Infectieziektebestrijding krijgt nadrukkelijker
aandacht.
Door deze intensievere samenwerking leveren wij onze diensten dicht bij de cliënt en
kunnen wij de kwaliteit garanderen.

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

1e
begrotings
wijziging
2021

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025

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

22.555
19.424
3.131
0
0
3.131

6.023
7.385
-1.362
0
0
-1.362

6.123
7.471
-1.348
0
0
-1.348

6.223
7.557
-1.334
0
0
-1.334

6.323
7.643
-1.320
0
0
-1.320
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10. Programma Kennis- en Expertise
10.1. 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.
10.2. 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 2021:
8. NOG Gezondere leefstijl
Wij zetten in op de prioriteiten van het Nationaal Preventieakkoord 2018 (roken,
overgewicht en problematisch alcoholgebruik) en de landelijke nota
gezondheidsbeleid 2020 – 2024 waarin wordt gepleit voor een brede aanpak.
Onder andere het verkleinen van gezondheidsachterstanden en vitaal ouder worden
krijgen hier nadrukkelijke aandacht. We streven ernaar gezondheidswinst voor
kwetsbare groepen te bereiken en de kosten in de zorguitgaven en het sociaal
domein te beheersen. We zoeken hierbij aansluiting bij en geven inhoud aan het
lokaal/regionaal gezondheidsbeleid en het beleid in het sociaal domein.
 In de subregio Midden-IJssel/Oost Veluwe staan de thema’s roken en gezond
ouder worden centraal.
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 In de Achterhoek wordt in opdracht van de bestuurlijke thematafel ‘De
gezondste regio’ gewerkt aan een Regionaal preventieakkoord. Ook is men in
de Achterhoek bezig met sportakkoorden.
 Op de Noord Veluwe staan preventie- en sportakkoorden en de regionale
gezondheidsnota centraal. Gemeenten oriënteren zich op een ketenaanpak
overgewicht jeugd, aanpak op middelengebruik (IJslands model) en gezond
ouder worden.
9. Trends in de volksgezondheid
Het signaleren, duiden en publiceren van belangrijke trends en inzicht geven in de
gezondheid van de inwoners. Wij zoeken naar nieuwe manieren om data en kennis te
genereren.
In 2022 worden de resultaten van de Kindermonitor (2021) bekend.
Afhankelijk van landelijke besluitvorming en financiering, wordt in 2021 een extra
Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd. Daarvan zullen de resultaten dan ook in 2022
verschijnen.
10. Academische Werkplaats AGORA
Academische werkplaats AGORA (AW AGORA) is een samenwerkingsverband waarin
veel projecten van de grond zijn gekomen. Er is onderwijs ontwikkeld voor
(aankomend) professionals die werkzaam zijn in het veld van de publieke gezondheid.
Vanuit het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid, onderdeel van AGORA,
ondersteunen we gemeenten bij beleidsvraagstukken rond het aantonen van
effectiviteit van beleid- en gezondheidsprogramma’s.
AGORA heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en/of evaluatie van veel
effectieve leefstijlprogramma’s zoals SLIMMER, ProMuscle in de Praktijk en
Smaaklessen / EU-Schoolfruit. Vaak is aan het eind van het subsidieprogramma het
leefstijlprogramma klaar voor verdere verspreiding. Het ontbreekt echter aan een
infrastructuur om dit te organiseren en te onderhouden.
Op verschillende manieren spelen wij in op de aanwezige groeimogelijkheden:
1.
Doorontwikkeling van beleids- en leefstijlprogramma’s
2.
Doorontwikkeling van evaluatie- en onderzoeksmethodieken
3.
Samen leren.
11. 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 61 partners hebben zich al bij
dit regionetwerk aangesloten, waarmee ruim 29.000 medewerkers kunnen worden
bereikt. Wij werken in 2022 aan het doorontwikkelen van het aanbod, waarbij wordt
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geanticipeerd op de wensen van onze partners. Extra inzet wordt gepleegd op het
thema roken en ‘kwetsbare werkenden’. Daarnaast wordt aanvullende aandacht
besteed aan werving, social media, een online challenge en webinars.
12. 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 updaten van online informatie over/voor gezond ouder worden en
ouderen.
- In samenwerking met lokale partners ontwikkelen en uitvoeren van een
duidelijk productaanbod voor de doelgroep ouderen.

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

1e
begrotings
wijziging
2021

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025

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

454
1.830
-1.376
23
0
-1.399

458
1.846
-1.388
23
0
-1.411

458
1.846
-1.388
23
0
-1.411

458
1.938
-1.480
23
92
-1.411

458
1.846
-1.388
23
0
-1.411
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11. Inwonerbijdrage en organisatieprojecten
11.1. 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.
11.2. 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 is de prioriteit in 2022:
13. Herijking organisatieontwikkeling
Mede in verband met de inzet op de COVID-19-bestrijding is de doorontwikkeling van
zelforganisatie in 2021 ‘on hold’ gezet. In 2021 oriënteren we ons – mede op basis
van de resultaten rondom strategische visie en takendiscussie – op een bijpassende
inrichting van de organisatie.
11.3. Wat mag het kosten?
Rekening van baten en lasten per
programma

1e
begrotings
wijziging
2021

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025

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

12.335
256
12.079
0
0
12.079

12.487
253
12.234
0
0
12.234

12.487
253
12.234
0
0
12.234

12.487
253
12.234
0
0
12.234

12.487
253
12.234
0
0
12.234
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12. Overhead
12.1. 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.
12.2. Wat gaan we ervoor doen?
Prioriteiten:
Voor het programma Overhead zijn de prioriteiten in 2022:
14. Actualisering Bestuursagenda 2019 – 2023
De COVID-19-pandemie heeft het belang van een gezonde leefstijl duidelijk gemaakt.
De noodzaak tot inzet op preventie, leefstijl en gezondheidsbevordering is daarom
urgent. Wij richten ons de komende periode nadrukkelijker op de veerkracht en
vitaliteit van kwetsbare groepen.
Daarnaast neemt het algemeen bestuur in 2021 besluiten over de strategische visie
van de GGD en resultaten die voortvloeien uit de takendiscussie.
Bovenstaande ontwikkelingen zullen met zich meebrengen dat wij de
Bestuursagenda 2019 – 2023 actualiseren.
15. Passende informatie voor gemeenten
Gemeenten zoeken naar mogelijkheden voor een grotere betrokkenheid bij de GGD.
Samen met de gemeenten bezien wij hoe wij beter inzichtelijk kunnen maken wat wij
in en voor de gemeenten doen. Het inrichten van de webpagina ‘Wat doet de GGD’ is
hierin een eerste stap.
Met gemeenten komen wij tot nadere voorstellen hiervoor. De mate van detaillering
is daarbij een punt van aandacht.
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12.3. Wat mag het kosten?
Rekening van baten en lasten per
programma

1e
begrotings
wijziging
2021

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025

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

51
9.144
-9.093
0
0
-9.093

51
5.357
-5.306
0
0
-5.306

51
5.371
-5.320
0
0
-5.320

51
5.385
-5.334
0
0
-5.334

51
5.400
-5.349
0
0
-5.349
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PARAGRAFEN
13. 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.
13.1. 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.
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Kengetal
Netto schuld quote
Solvabiliteit
Structurele exploitatieruimte

realisatie
2020
-6,6%
29,7%
0,0%

begroot
2021
-4,9%
53,7%
0,0%

begroot
2022
-6,6%
50,0%
0,0%

Weerstandscapaciteit en risico’s
Het algemeen bestuur heeft op 22 november 2018 de onderstaande risico’s als belangrijkste
risico’s voor de GGD in het kader van het risicomanagement vastgesteld.
1. inhoudelijke risico’s en risico’s met betrekking tot opbrengsten:
a. wijziging wetgeving
b. uitbraak infectieziekte/tbc
c. gemeenten laten taken niet door de GGD uitvoeren
d. omzetdaling/minder opdrachten
e. morele verplichting voor uitvoering van taken die niet kostendekkend zijn
2. risico’s vanwege personele omstandigheden:
a. ziekteverzuim boven 4%
b. WW-verplichting
c. arbeidsmarktkrapte/leeftijdsopbouw
3. risico’s vanuit de bedrijfsvoering:
a. begrotingsoverschrijding
b. technologische ontwikkeling
Deze risico’s zijn gekwantificeerd voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Voor de
inwonerbijdrage Jeugdgezondheid worden de gemeenten geacht zelf een reserve aan te
houden. Bij eventueel uittreden komt er een frictiebijdrage die de kosten voor de andere
gemeenten dekt.
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.
Beleid weerstandscapaciteit en de risico’s
Percentage weerstandscapaciteit
Berekening percentage weerstandscapaciteit
Weerstandscapaciteit (materieel gezien)
Voorstel tot storting bij jaarrekening 2019
Stand weerstandsvermogen bij GGD na stortingsvoorstel
Weerstandsvermogen aan te houden bij de GGD per 31-12-2021
Percentage weerstandscapaciteit

31-12-2022
1.618.000
0
1.618.000
1.623.000
100%
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Benodigd weerstandsvermogen structurele exploitatierisico’s
Omschrijving risico
1 Inhoudelijke risico's en risico's met betrekking tot opbrengsten
2 Risico's vanwege personele omstandigheden
3 Risico's uit bedrijfsvoering
Totaal risico
kans dat risico's zich gelijk voordoen
Totaal risico GGD NOG
af post onvoorzien in exploitatie
aan te houden weerstandsvermogen

in €
1.496.000
2.490.000
792.000
4.778.000
50%
2.389.000
766.000
1.623.000

De berekening van het benodigd weerstandsvermogen is gemaakt op basis van de realisatie
van 2020 waarbij rekening is gehouden met de invloed van COVID-19. Het percentage
weerstandscapaciteit is 100%. In euro’s is het weerstandsvermogen € 5.000 te laag. Wij
stellen voor om geen dotatie aan de algemene reserve te doen.
13.2. 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 van de
GGD 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.
Wij verwachten dat het ook in 2021 niet nodig zal zijn externe financieringsmiddelen aan te
trekken. De GGD kan volledig gebruik maken van interne financiering.
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Kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen van de GGD betreffen medische apparatuur, kantoorinventaris, ICT- en
telefoniemiddelen.
De rekening 2020 heeft per 31-12-2020 een boekwaarde van kapitaalgoederen van afgerond
€ 0.9 miljoen. Op 18 november 2021 bieden wij bij een wijziging op de Programmabegroting
2022 het algemeen bestuur een geactualiseerde Staat van activa aan.
13.3. Bedrijfsvoering
De prioriteiten binnen de bedrijfsvoering zijn:
16. Strategisch personeelsbeleid
Wij hebben toegezegd ons strategische personeelsbeleid te actualiseren. Wij vragen
ook op landelijk niveau aandacht voor het probleem van het artsentekort.
Vanwege de uitbraak van COVID-19 en de hierdoor noodzakelijke inzet van grote
aantallen extra medewerkers kon nog onvoldoende aandacht worden besteed aan de
actualisering van het personeelsbeleid. De komende maanden pakken wij dit weer op
en gaan we dit in lijn brengen met de takendiscussie en de daaraan gekoppelde
strategische visie.
Overigens is op dit moment de situatie wat minder urgent; dat neemt niet weg, dat wij
stevig moeten inzetten op duurzame inzetbaarheid en aantrekkelijk werkgeverschap.
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FINANCIËLE BEGROTING
14. Financiële uitgangspunten
14.1. Uitgangspuntennota 2022
Begin december 2020 hebben wij een brief met de Uitgangspunten voor de begroting 2022
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.
14.2. 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 in zijn vergadering van 21 november 2019 de aangepaste
indexeringssytematiek vastgesteld. Deze systematiek gaat uit van:
 het basisjaar is het jaar van de begroting minus twee jaar;
 de indexcijfers uit de CPB kortetermijnraming van december
 de verdeling van de kosten in 70% loonkosten (loonvoet sector overheid) en 30%
materiële kosten (prijs overheidsconsumptie, netto materieel).
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.
Index 2022
In de Uitgangspuntennota 2022 zijn wij uitgegaan van een gewogen index van 0,99%. De CPB
korte termijn-raming cijfers van november, het CPB heeft in verband met het doorrekenen
van verkiezingsplannen een maand eerder gepubliceerd, geven voor de ontwikkeling 2020
en 2021 een afwijking van 0,1% lager dan de cijfers van september.
Op basis van de actuele informatie van het CPB stellen we voor de indexering van de
inwonerbijdrage voor de deelnemende gemeenten voor het jaar 2022 vast te stellen op
0,89%.

Programmabegroting 2022 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

142

39

De gebruikte indexcijfers voor 2022 zijn:
Loonkosten index
1,5% (loonvoet sector overheid septembercirculaire 2020)
Materiële kosten
1,5% (prijs overheid consumptie netto materiaal septembercirculaire 2020)
Op basis van de actuele informatie van het CPB stellen we de volgende bijstelling van de
indexering voor:
Indexcijfers 2021 (gebaseerd op CPB-cijfers november 2020)
Omschrijving
Loonkostenindex
Materiële kostenindex
Gewogen Index

Ontwikkelingen
2021
-0,70%
-0,40%
-0,61%

Indexcijfer
2022
1,50%
1,50%
1,50%

Indexering
begroting
2021
0,80%
1,10%
0,89%

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 * 0,80% + materiële kosten 0,3 * 1,10% = 0,89%.
Inwonerbijdrage
Als gevolg van de geactualiseerde indexcijfers wijzigt de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten. Wij gaan in deze programmabegroting 2022 uit van de inwonertallen
per 31 december 2020. 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
 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 voor Jeugd en Gezin Apeldoorn).
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Voor 2022 leidt dit tot de volgende inwonerbijdragen voor de gemeenten:
Bijdrage Publieke Gezondheid

Bijdrage Jeugdgezondheid

Totaal
inwoner
bijdrage
in €

Totaal
Per
inwoner
Inwoner
Aantal
in €
inwoners bijdrage in
€

Omschrijving
Aantal
inwoners
Inwoneraantal 31-12-2019
Toename inwoners
Inwoneraantal 31-12-2020

827.802
3.517
831.319

Programma begroting 2021

827.802 6.701.358

Toename inwoners

3.517

Per
Inwoner
in €

663.973
2.576
666.549
8,10

28.471

663.973

5.444.431

2.576

21.123

Actualisering prijspeil 2021 -0,61%

-41.052

-33.340

CPB Index 2022 1,5%

100.332

81.483

Inwonerbijdrage deelnemende
gemeente 2022

831.319 6.789.109

Korting logopedie Hattem en Voorst
Inwonerbijdrage deelnemende
gemeenten 2022 na correctie korting
logopedie

8,17

666.549

5.513.697

0

10.590

6.789.109

5.503.106

8,20

8,27

De totale inwonerbijdrage van een deelnemende gemeente is het bedrag per inwoner
vermenigvuldigd met het aantal inwoners van die gemeente (zie 15.1 Bijlage A op pag. 49
voor een overzicht).
De gemeenten Hattem en Voorst maken van oudsher geen gebruik van het onderdeel
Spraak- en taalscreening (logopedie) van de jeugdgezondheid. Hiervoor krijgen zij een
korting op de inwonerbijdrage.
De totale inwonerbijdrage aan de GGD voor 2022 is begroot op € 12.292.215. Voor de
berekening per inwoner is de korting hierbij opgeteld. Dit resulteert in een inwonerbijdrage
Publieke Gezondheid van € 8,17 en een inwonerbijdrage Jeugdgezondheid van € 8,27.
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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14.3. Overzicht baten en lasten 2020-2025 en toelichting
in € 1.000 per programma
Rekening van baten en lasten per
programma

realisatie
2020
(concept)

1e
begrotings
wijziging
2021

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025

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

1.031
5.112
-4.081
0
71
-4.010

1.021
5.739
-4.718
0
0
-4.718

1.030
5.185
-4.155
0
0
-4.155

1.030
5.185
-4.155
0
0
-4.155

1.030
5.185
-4.155
0
0
-4.155

1.030
5.185
-4.155
0
0
-4.155

16.740
15.451
1.289
0
0
1.289

22.555
19.424
3.131
0
0
3.131

6.023
7.385
-1.362
0
0
-1.362

6.123
7.471
-1.348
0
0
-1.348

6.223
7.557
-1.334
0
0
-1.334

6.323
7.643
-1.320
0
0
-1.320

384
1.888
-1.504
23
92
-1.435

454
1.830
-1.376
23
0
-1.399

458
1.846
-1.388
23
0
-1.411

458
1.846
-1.388
23
0
-1.411

458
1.938
-1.480
23
92
-1.411

458
1.846
-1.388
23
0
-1.411

37
7.377
-7.340
131
0
-7.471

51
9.144
-9.093
0
0
-9.093

51
5.357
-5.306
0
0
-5.306

51
5.371
-5.320
0
0
-5.320

51
5.385
-5.334
0
0
-5.334

51
5.400
-5.349
0
0
-5.349

11.720
23
11.697
0
0
11.697

12.335
256
12.079
0
0
12.079

12.487
253
12.234
0
0
12.234

12.487
253
12.234
0
0
12.234

12.487
253
12.234
0
0
12.234

12.487
253
12.234
0
0
12.234

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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in € 1.000 Totaal GGD NOG
Rekening van baten en lasten per
programma

realisatie
2020
(concept)

1e
begrotings
wijziging
2021

Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025

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

29.912
29.851
61
154
163
70

36.416
36.393
23
23
0
0

20.049
20.026
23
23
0
0

20.149
20.126
23
23
0
0

20.249
20.318
-69
23
92
0

20.349
20.326
23
23
0
0

Voor de programmabegroting 2022 gaan we ervan uit dat COVID-19 nog zeker een rol
speelt, maar veel minder intensief dan in 2021. Hierdoor zijn zowel de baten als de lasten
ten opzichte van de 1e begrotingswijziging fors lager.
De incidentele baten en lasten opgenomen in de programmabegroting 2022 zijn nul. In de
lasten van het programma Overhead is € 200.000 onvoorzien begroot. Dit is 1% van de totale
begroting.
De meerjarenraming 2023-2025 wordt opgenomen tegen prijspeil 2022. De hardheid van
meerjaren-prijsindexering is beperkt en deze meenemen geeft niet een reëler beeld.
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14.4. Uitzetting van de financiële positie en toelichting
Balans 2020- 2022 in € 1.000
ACTIVA

Balans per 31 december
2020
2021
2022

PASSIVA

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa

900

1.017

1.100

Financiële vaste activa

62

36

36

962

1.053

1.136

Totaal vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

50

50

4.802

3.500

3.114

218

200

200

Overlopende activa

3.979

600

500

Totaal vlottende activa

9.044

4.350

3.864

Liquide middelen

TOTAAL GENERAAL

Eigen vermogen

2.970

2.903

2.500

155

150

150

3.125

3.053

2.650

Crediteuren

3.786

350

350

Overlopende passiva

3.095

2.000

2.000

Totaal vlottende passiva

6.881

2.350

2.350

Voorzieningen
Totaal vaste passiva
VLOTTENDE PASSIVA

45

Uitzettingen met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar

Balans per 31 december
2020
2021
2022

10.006

5.403
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5.000

TOTAAL GENERAAL

10.006

5.403

5.000
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Berekening EMU saldo 2019- 2021 (in € 1.000)
2020
60

2021
23

2022
23

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

309

292

300

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

-22

-5

0

39

383

300

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

0

0

0

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

0

0

0

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

0

0

0

Baten bouwgrondexploitatie:

0

0

0

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties
met derden betreffen

0

0

0

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

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

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde
exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief
fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van
bovenstaande posten
Verkoop van effecten:
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo

0
0

0

nee

nee

308

nee

-73

23
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Het BBV schrijft voor dat de GGD NOG een overzicht in de jaarrekening opneemt met een
verdeling van de baten, lasten en het saldo per taakveld. De taakvelden zijn door de
rijksoverheid gedefinieerd. Onderstaand het overzicht met de verdeling naar taakvelden
over begroting 2022.
Taakvelden 2022 (in € 1.000)

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

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

Lasten

Saldo

5.356
0
0
0

5.356
30
23
0

0
-30
-23
0

291

291

0

13.876
526

13.952
374

-76
152
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14.5. Meerjarenraming en toelichting
Geprognosticeerde balans in € 1.000
ACTIVA

Balans per 31 december
2022
2023
2024
2025

VASTE ACTIVA
1.100

1.100

1.100

1.100

Financiële vaste activa

36

36

36

36

1.136

1.136

1.136

1.136

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

50

50

50

3.114

3.000

3.000

3.000

Liquide middelen

200

200

200

200

Overlopende activa

500

500

500

500

3.864

3.750

3.750

3.750

Totaal vlottende activa
TOTAAL GENERAAL

Eigen vermogen

2.500

2.240

2.240

2.240

150

150

150

150

2.650

2.390

2.390

2.390

350

350

350

350

Overlopende passiva

2.000

2.146

2.146

2.146

Totaal vlottende passiva

2.350

2.496

2.496

2.496

Voorzieningen
Totaal vaste passiva
VLOTTENDE PASSIVA

50

Uitzettingen met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar

Balans per 31 december
2022
2023
2024
2025

VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa

Totaal vaste activa

PASSIVA

5.000

4.886
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4.886

4.886

Crediteuren

TOTAAL GENERAAL

5.000
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4.886

4.886

4.886

151

Geprognosticeerd meerjaren EMU saldo (in € 1.000)
2022
Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit
1
reserves
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

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

5

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

-69

23

300

300

300

300

0

0

0

0

300

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

8 Baten bouwgrondexploitatie:
9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze
transacties
met derden betreffen

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post
1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste
10 van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden
gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande
posten
11 Verkoop van effecten:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de
b
exploitatie?

nee

nee

Berekend EMU-saldo

2025

23

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
7

2024

23

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de
3 exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van
de exploitatie
4

2023

23

nee

23

nee

-69

23

Meerjaren kengetallen
Kengetal
Netto schuld quote
Solvabiliteit
Structurele exploitatieruimte

begroot
2022
-6,6%
50,0%
0,0%

raming
2023
-5,3%
45,8%
0,0%
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raming
2024
-5,3%
45,8%
0,0%

raming
2025
-5,3%
45,8%
0,0%
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14.6. Staat van activa
Wij leggen de Staat van activa (voorgenomen investeringen) op 19 november 2021 voor aan
het algemeen bestuur in de vorm van een begrotingswijziging. Voor de inwonerbijdrage
heeft dit geen gevolgen.
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15. BIJLAGEN
15.1. Bijlage A: Inwonerbijdragen per deelnemende gemeente

Gemeente

Aantal
Aantal
inwoners
inwoners
30-12-2020 30-12-2020
incl
excl.
Apeldoorn Apeldoorn

Begroting
2022
Publieke
Gezondheid
in €

Begroting
2022
Jeugd
Gezondheid
in €

Begroting
2022
Totaal
in €

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

27.120
43.846
36.083
58.263
36.038
29.572
39.349
29.041
299.312

27.120
43.846
36.083
58.263
36.038
29.572
39.349
29.041
299.312

221.480
358.076
294.678
475.815
294.311
241.505
321.350
237.168
2.444.383

224.337
362.694
298.479
481.952
298.107
244.620
325.495
240.227
2.475.910

445.817
720.770
593.157
957.767
592.417
486.125
646.845
477.396
4.920.293

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

164.770
20.877
33.197
12.226

0
20.877
33.197
12.226

18.774
33.944
24.797

18.774
33.944
24.797

48.099
356.684

48.099
191.914

1.345.622
170.496
271.109
99.846
0
153.321
277.209
202.509
0
392.809
2.912.921

0
172.695
274.606
101.134
-3.524
155.299
280.785
205.121
-7.067
397.875
1.576.923

1.345.622
343.190
545.715
200.979
-3.524
308.620
557.994
407.630
-7.067
790.684
4.489.845

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.429
27.017
48.722
28.029
23.756
24.370
175.323

23.429
27.017
48.722
28.029
23.756
24.370
175.323

191.337
220.639
397.897
228.904
194.007
199.022
1.431.805

193.805
223.485
403.029
231.856
196.510
201.589
1.450.273

385.142
444.124
800.925
460.760
390.517
400.611
2.882.078

Totaal GGD NOG
831.319
666.549
Korting Hattem ivm logopedie
Korting Voorst ivm logopedie
Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner

6.789.109

6.789.109

5.503.106
3.524
7.067
5.513.697

12.292.216
3.524
7.067
12.302.806

8,167

8,272

16,439

Bijdrage per inwoner
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Inwonerbijdrage 2022-2025 per gemeente
Gemeente

Aantal
inwoners
31-12-2020
incl
Apeldoorn

Begroting
2022
in €

Raming
2023
in €

Raming
2024
in €

Raming
2025
in €

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

27.120
43.846
36.083
58.263
36.038
29.572
39.349
29.041
299.312

445.817
720.770
593.157
957.767
592.417
486.125
646.845
477.396
4.920.293

453.752
733.600
603.715
974.815
602.962
494.778
658.359
485.893
5.007.874

461.829
746.658
614.461
992.167
613.695
503.585
670.078
494.542
5.097.015

471.020
761.517
626.689
1.011.911
625.907
513.606
683.413
504.384
5.198.445

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

164.770
20.877
33.197
12.226
0
18.774
33.944
24.797
0
48.099
356.684

1.345.622
343.190
545.715
200.979
-3.524
308.620
557.994
407.630
-7.067
790.684
4.489.844

1.369.575
349.299
555.428
204.557
-3.586
314.113
567.927
414.886
-7.192
804.758
4.569.764

1.393.953
355.517
565.315
208.198
-3.650
319.704
578.036
422.271
-7.321
819.083
4.651.105

1.421.693
362.592
576.565
212.341
-3.723
326.066
589.539
430.674
-7.466
835.383
4.743.662

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.429
27.017
48.722
28.029
23.756
24.370
175.323

385.142
444.124
800.925
460.760
390.517
400.611
2.882.078

391.997
452.029
815.182
468.961
397.468
407.741
2.933.379

398.975
460.075
829.692
477.309
404.543
414.999
2.985.593

406.914
469.231
846.203
486.807
412.594
423.258
3.045.007

Totaal GGD NOG

831.319

12.292.216

12.511.017

12.733.713

12.987.114

De inwonerbijdrage 2023-2025 zijn berekend met de index uit de september circulaire 2020.
Omschrijving
Loonkostenindex
Materiële kostenindex
Gewogen Index

2023
1,90%
1,50%
1,78%

2024
1,90%
1,50%
1,78%
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2025
2,20%
1,50%
1,99%
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15.2. Bijlage B: Overzicht zienswijzen gemeenten op de uitgangspunten voor de begroting 2022

Gemeente

Reactie / zienswijze

Aalten

Brief d.d. 04-03-2021
De gemeente Aalten kan zich goeddeels vinden in de
Uitgangspuntennota 2022. Deze is inhoudelijk en financieel
grotendeels in lijn met de voorgaande Uitgangspuntennota’s en de
Bestuursagenda 2019-2023.
Aalten verzoekt de GGD om bij de doorontwikkeling van de
jeugdgezondheidszorg rekening te houden met het volgende:
- de jeugdgezondheid adolescenten als integraal onderdeel van
de jeugdgezondheid mee te nemen, zowel inhoudelijk als
financieel (via de inwonerbijdrage);
- het gebruik van een geactualiseerde verdeelsleutel
jeugdgezondheid adolescenten wanneer er (nog) sprake is van
een subsidieaanvraag 2022;
- zorgen dat de jeugdgezondheidszorg in de praktijk aansluit bij
hun lokale ketenpartners.

Apeldoorn

Reactie dagelijks bestuur

---

Jeugdgezondheid Adolescenten nemen wij mee in de takendiscussie
die in 2021 plaats vindt. De uitkomsten van deze discussie geven
mede richting aan de invulling en financiering van deze taak.

Wij zoeken waar mogelijk zeker de samenwerking met lokale
ketenpartners.

Brief d.d. 25-02-2021
Apeldoorn benoemt, dat de Uitgangspuntennota is samengesteld in
een periode met veel onzekerheden ten gevolge van de COVID-19crisis. Wat dit op termijn betekent voor de GGD organisatie en de
publieke gezondheidszorg is momenteel onzeker. Deze
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Gemeente

Reactie / zienswijze
onzekerheden beïnvloeden ook de strategische visie ontwikkeling
van de GGD en de takendiscussie. Apeldoorn is één van de
gemeenten die heeft aangedrongen op een takendiscussie.
De gemeente Apeldoorn rekent erop, dat de GGD de resultaten uit
de strategische visieontwikkeling en de takendiscussie betrekt in de
meerjarenbegroting 2022-2025.

Reactie dagelijks bestuur

Wij zullen de resultaten uit genoemde trajecten zo spoedig mogelijk
verwerken in de meerjarenbegroting.

De gemeente kan instemmen met de voorgestelde
beleidsuitgangspunten.

---

De gemeente kan eveneens instemmen met de voorgestelde
berekening van de indexering en de begroting.

---

Berkelland
Bronckhorst

Brummen

Brief d.d. 05-03-2021
Bronckhorst spreekt hun waardering uit voor het vele en goede
werk dat de GGD verricht voor de bestrijding van de
Coronapandemie. Zij vinden dat veel wordt gevraagd van de
organisatie om dit te kunnen bewerkstelligen.

---

De gemeente heeft besloten geen zienswijze in te dienen bij de
uitgangspuntennota voor de Programmabegroting 2022. De
Uitgangspuntennota geeft daar voor hen geen aanleiding toe.

---

Brief gemeenteraad d.d. 22-2-2021
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Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

De raad van Brummen spreekt waardering uit voor de inzet van de
GGD-medewerkers bij de bestrijding van Covid-19 en de snelle
omschakeling naar een crisisorganisatie.

---

De raad noemt dat de GGD zich de komende tijd nadrukkelijker zal
richten op een brede aanpak van gezondheidsvraagstukken, met
specifieke nadruk op de vitaliteit, veerkracht en weerbaarheid van
kwetsbare groepen en jongeren. De gemeente vraagt zich af hoe
breed de GGD wil worden.
De gemeente Brummen kan hiervoor een beroep doen op diverse
(lokale) partijen. Met hen ontwikkelt Brummen beleid en kan direct
acteren als dat nodig is. De GGD kan hierin een rol hebben; de
gemeente Brummen denkt dan voornamelijk aan kortdurende en
specifieke activiteiten als het informeren en bijscholen van
professionals.

De nadruk op vitaliteit, veerkracht en weerbaarheid betekent voor
de GGD het verschuiven van de accenten binnen de bestaande
publieke gezondheidstaken. Meer nadruk op deze aspecten
vergroot de levensvaardigheden van jongeren. Dit draagt bij aan
het kunnen en durven maken van de gezonde keuze rondom
voeding, middelen, sociale media en relaties.
Deze inzet kan individueel en collectief en in samenwerking met
lokale of regionale netwerken. Op die manier kunnen we tot een
brede aanpak komen. Wij willen aansluiten bij lokale initiatieven.
Het beperken van de rol van de GGD, zoals door Brummen
verwoord, onderschrijven wij niet. Wij pleiten voor een steviger
invulling van de opdracht van de gemeenten en van de inzet van de
expertise van de GGD binnen de publieke gezondheid.

De financiële situatie van Brummen dwingt hen om kritisch te kijken
naar hun beleid en taken of opdrachten die zij bij derden
neerleggen. Zij zullen doen wat wettelijk verplicht is om te doen.
Nieuw beleid dat leidt tot een kostenbesparing stellen zij zeer op
prijs, maar er is weinig ruimte voor nieuw beleid dat gepaard gaat
met extra kosten. In die situatie zal naar andere
financieringsbronnen gezocht moeten worden.
Zij verzoeken de GGD om bij de ontwikkeling van nieuw beleid
hiermee rekening te houden en met voorstellen voor alternatieve
financiering te komen.

Het nieuw beleid dat in deze Programmabegroting wordt
voorgesteld betreft de uitbreiding van het
Rijksvaccinatieprogramma. Dit zijn extra taken onder
verantwoordelijkheid van de gemeenten, die de GGD voor de
gemeenten uitvoert. Hiervoor zijn (extra) middelen toegevoegd aan
het gemeentefonds.
Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de betreffende
begrotingswijziging.
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Gemeente

Doetinchem

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

De werkwijze om kosten voor nieuw beleid om te zetten in een
verhoging van de inwonerbijdrage wijzen zij af. Dit geeft de
gemeente te weinig flexibiliteit. Bovendien is het lastig om kosten
en baten tegen elkaar af te wegen bij de beoordeling van specifieke
resultaten indien het om een deel van de inwonersbijdrage gaat.

Het algemeen bestuur besluit over verhoging van de
inwonerbijdrage.
De zienswijze van Brummen ten aanzien van nieuw beleid en
inwonerbijdrage kan betrokken worden bij de discussie over de
strategische visie en de taken van de GGD.

Wij vertrouwen erop dat wij met bovenstaande zienswijze
voldoende input hebben geleverd voor de strategische
visieontwikkeling en takendiscussie. Wij blijven graag op de hoogte
van de ontwikkelingen hierin.

---

Brief d.d. 02-03-2021
De raad van Doetinchem kan zich goeddeels vinden in de
Uitgangspuntennota 2022 van de GGD. Deze is inhoudelijk en
financieel grotendeels in lijn met de voorgaande
Uitgangspuntennota’s en de Bestuursagenda 2019-2023.

---

Zij verzoeken de GGD echter om rekening te houden met de
volgende twee aandachtspunten.
Doorontwikkeling jeugdgezondheidszorg
- Doetinchem vindt, dat de taken van de JGZ goed moeten
aansluiten op onze ketenafspraken met onder andere
Buurtplein, de preventieagenda i.o. en onze interventies.
- De gemeente verwacht dat een subsidieverzoek
jeugdgezondheid (JG) adolescenten 2022 is gebaseerd op een
verdeelsleutel die geactualiseerd is.
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Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

- JG adolescenten is echter een onderdeel van het wettelijke
basispakket JGZ. Wij zijn daarom van mening dat het nog beter
is om de JG adolescenten als integraal onderdeel mee te nemen
in de doorontwikkeling van de JGZ, zowel inhoudelijk als
financieel, waarbij de financiering van de JG adolescenten
integraal plaatsvindt via de inwonerbijdrage JGZ.

Jeugdgezondheid Adolescenten is een thema, dat wij meenemen in
de takendiscussie die in 2021 plaats vindt. De uitkomsten van deze
discussie geven mede richting aan de invulling en financiering van
deze taak.

Bekostiging Rijksvaccinatieprogramma
De gemeente Doetinchem verzoekt de GGD om voor de bekostiging
van het Rijksvaccinatieprogramma binnen de middelen te blijven
die het Rijk heeft toegevoegd aan het gemeentefonds.

Elburg

Bericht d.d. 16-02-2021
De raad van de gemeente Elburg dient geen zienswijze in.

Epe

---

Brief d.d. 09-02-2021
Het college heeft besloten in te stemmen met de
Uitgangspuntennota 2022 van GGD Noord- en Oost Gelderland en
de raad over dit besluit en de Uitgangspuntennota te informeren.

Ermelo

Wij gaan er nadrukkelijk van uit, dat wij voor de bekostiging van het
Rijksvaccinatieprogramma binnen de budgetten blijven die het
ministerie beschikbaar stelt aan gemeenten en nog beschikbaar zal
stellen voor de nieuw toe te voegen onderdelen.

---

Brief d.d.
De gemeente Ermelo spreekt waardering uit voor de inzet van de
GGD in de bestrijding van COVID-19.
Ermelo schaart zich achter de verwachting dat de GGD de reguliere
werkzaamheden weer zonder beperkingen kan oppakken.
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Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

Van daaruit wil Ermelo met de GGD meedenken en elkaar
aanvullen. De raad gaat graag in het voorstadium met de GGD in
gesprek over de strategische visie.
Voor een aantal punten uit de Uitgangspuntennota 2022 vragen zij
aandacht.
Relatie uitgangspuntennota 2022 en Bestuursagenda 2019-2023
De koers van de Bestuursagenda is leidend. De gemeente beveelt
een concretere vertaling, herijking en prioritering van de
Bestuursagenda aan.

Wij gaan de Bestuursagenda actualiseren.

Positieve Gezondheid
Landelijk wordt dit aangescherpt door in te zetten op health in all
policies.
De gemeente wil de discussie over Jeugdgezondheid Adolescenten
betrekken bij de grotere aandacht voor veerkracht en weerbaarheid
bij jongeren in een doorlopende aanpak binnen de
Jeugdgezondheidszorg.
Dit wordt binnen de strategische visie nader uitgekristalliseerd,
maar past ook binnen de nieuwe nota volksgezondheid.
De uitgangspunten uit de Bestuursagenda zullen hierbij naar
verwachting betrokken worden.

Jeugdgezondheid Adolescenten nemen wij inderdaad mee in de
takendiscussie die in 2021 plaats vindt. De uitkomsten van deze
discussie geven richting aan de invulling en financiering van deze
taak.

Rijksvaccinatieprogramma
Ermelo onderstreept het belang van verhoging van de
vaccinatiebereidheid. De gemeente onderschrijft de inzet van de
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Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

GGD en wenst dat het inhalen van vaccinaties mogelijk is binnen de
overige vaccinaties van het RVP.
De raad van Ermelo verwacht, dat de uitgaven van de GGD de
bijdrage die de gemeente van het rijk ontvangt niet overstijgen.

Wij passen in 2021 onze werkwijze aan; het inhalen van vaccinaties
tijdens de groepsvaccinaties is daarvan onderdeel.
Ook wij gaan ervan uit dat onze uitgaven voor het RVP de bijdrage
die de gemeente van het rijk ontvangt niet overstijgen.

Omgevingswet
De gemeente vindt de tekst uit de bestuursagenda 2019-2023
proactiever dan die van de uitgangspuntennota 2022. In het proces
van de strategische visie en takendiscussie zal naar verwachting de
vraag aan bod komen of en zo ja hoe de gemeenten de
gemeentelijke gezondheidsdienst duidelijker positioneert binnen
deze opgave.
Langer Thuis
Met NOG gezonder oud worden uit de Bestuursagenda kan een
relatie gelegd worden, omdat gemeenten werken aan een
belangrijke opgave Langer Thuis. De inzet op
ouderengezondheidszorg vanuit de GGD is gericht op de
monitoring: het op systematische wijze volgen en signaleren van
gezondheid bevorderende en –bedreigende factoren (Wet publieke
gezondheid).
Op het gebied van vroegtijdig opsporen en preventie van specifieke
stoornissen, bijvoorbeeld door beweegactiviteiten en sociale
activiteiten is geen inzet vanuit de GGD bekend.

Wij zien kansen om gezondheid steviger te positioneren in de
leefomgeving door de komst van de Omgevingswet. De komende
periode gaan wij het aanbod van de GGD en de samenwerking met
gemeenten en ketenpartners nader concretiseren.

Wij bepleiten dat Gezond ouder worden als landelijk speerpunt ook
een plek krijgt in de regionale/lokale nota’s. Naast monitoring van
de gezondheid van ouderen, heeft deze doelgroep via de
programma’s Mentaal Gezond en ProMuscle onze aandacht.
Ook hier maken wij graag de verbinding met Positieve Gezondheid.

NOG Gezondere Leefstijl
Dit speerpunt uit de Bestuursagenda heeft meer urgentie gekregen
vanwege COVID-19 in aansluiting op de ambitie van de landelijke
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nota volksgezondheid waarin het preventieakkoord wordt genoemd
met inzet op problematisch alcoholgebruik, roken en overgewicht.
Inzet op overgewicht is niet opgenomen in de Uitgangspuntennota
2022 en wordt door Ermelo van belang geacht, omdat in een
ketenaanpak overgewicht de samenwerking tussen medisch en
sociaal domein kan worden verbeterd.

De COVID-19-pandemie laat zien dat een gezonde leefstijl van groot
belang is. Gezonde leefstijl heeft dan ook nadrukkelijk onze
aandacht. Overgewicht maakt hier onderdeel van uit. Dit is een
thema bij Jeugdgezondheid en voor volwassenen/ouderen in
advisering over het Preventieakkoord bij de implementatie van
gecombineerde leefstijlinterventies (GLI).

Statushouders
Binnen de nieuwe Wet Inburgering is aandacht voor het belang van
goede gezondheid bij deze doelgroep. De gemeente verwacht dit
jaar meer duidelijkheid over de vraag of gebruik gemaakt gaat
worden van de diensten van de GGD op dit terrein.
Aanbesteding medische arrestantenzorg
Deze taak ligt buiten de invloed van de gemeenten, maar kan
invloed hebben op de discussie over de strategische visie.
Toekomstvisie Sociaal Domein 2025
De GGD kan vanuit preventie een bijdrage leveren aan het behalen
van de gewenste resultaten van de toekomstvisie. Binnen het
proces van de strategische visie en takendiscussie kan bezien
worden hoe de GGD hierin gepositioneerd kan worden en hoe dit
dan georganiseerd kan worden.
Landelijke nota volksgezondheid
Deze nota wordt nog vertaald naar regionaal/lokaal beleid. Het is
volgens Ermelo nog een vraag wat de inzet van de GGD hierop zal
zijn.
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Ook wij zien goede mogelijkheden om vanuit preventie een bijdrage
te leveren aan de opgaven in het sociaal domein. Graag gaan we
met gemeenten hierover verder in gesprek.

De GGD sluit in de advisering voor het lokaal gezondheidsbeleid aan
op de landelijke nota volksgezondheid. Regionaal en lokaal kunnen
accenten worden gelegd.
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Ook dit komt volgens de gemeente aan bod binnen de discussie
rondom taken en strategische visie.
De GGD sorteert in de Uitgangspuntennota al voor op nog vast te
stellen subregionaal/lokaal beleid. De gemeente beveelt aan het
proces volgens een juiste volgorde in te richten.
Strategische visie GGDNOG - Verhouding overheid en
maatschappij verandert.
De raad van Ermelo ziet nadere informatie over het proces rond de
strategische visie met belangstelling tegemoet en hoort graag
wanneer en hoe de input vanuit de raden plaats kan vinden.
Ter zake geeft de gemeente mee, dat de verhouding tussen
overheid en maatschappij verandert. Er komt meer sturing vanuit
de samenleving naar de overheid. Dit uit zich sub-regionaal en
lokaal.
Deze verandering betekent ook wat voor de wijze waarop de GGD
zich verhoudt tot de samenleving; dit past binnen de discussie over
de strategische visie.
Harderwijk

Samen met gemeenten zoeken wij evenwicht tussen lokale
ambities en schaalvoordelen door gezamenlijke keuzes. Wij richten
ons op samenwerking met regionale en lokale partners. Wij
verwachten dat de sturing vanuit de samenleving zich in het
regionaal en lokaal beleid manifesteert.

Raadsbesluit d.d. 18-02-2021
De gemeente Harderwijk dient geen zienswijze in.

Hattem

De raden van de gemeenten worden geraadpleegd in het traject om
te komen tot een strategische visie.

---

Raadsbesluit d.d. 08-02-2021
De raad stemt in met de uitgangspunten voor de begroting 2022 en
dient geen zienswijze in.
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Heerde

Brief d.d. 01-02-2021
De commissie Samenleving van de gemeente Heerde heeft besloten
om geen zienswijze in te dienen.

Reactie dagelijks bestuur

---

Wel heeft de commissie haar respect en waardering uitgesproken
voor de GGD en haar medewerkers, voor de wijze waarop in de
coronacrisis is opgetreden. Dat geldt ook voor de wijze waarop de
reguliere taken worden opgepakt.
Lochem

Brief d.d. 10-02-2021
De gemeente wil waardering uitspreken voor de grote inspanningen
afgelopen jaar van de GGD in het bestrijden van de coronacrisis,
terwijl ook het reguliere werk zoveel mogelijk is doorgegaan.

---

Lochem kan zich vinden in de gehanteerde indexeringsmethodiek.
Er wordt in de Uitgangspuntennota ook een aantal ontwikkelingen
genoemd waarvan nu nog niet de financiële consequenties te
voorspellen zijn (corona, statushouders, takendiscussie). De
gemeente gaat uit van een constructief gesprek hiervoor tussen
gemeenten en GGD. Daarbij hebben zij oog voor het voorkomen
van kostenverhogingen enerzijds en anderzijds willen zij een
(strategisch) gesprek hebben over wat de gemeente van de GGD
kan verwachten. Zij willen tijdig bij genoemde ontwikkelingen
betrokken worden, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

---

Wanneer de financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen
bekend zijn, gaan wij (ambtelijk en bestuurlijk) met gemeenten het
gesprek hierover aan.

Lochem herkent zich in de genoemde inhoudelijke kaders. Op
enkele thema’s missen zij wat scherpte in wat de GGD precies gaat
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doen. Wij vragen de GGD om daarover concreter te zijn. Daarbij
gaat het om het volgende:
-

-

-

Wat betekenen het meer voorkomen van eenzaamheid en
mentale problemen concreter voor het preventieaanbod
van de GGD?

De gemeente ondersteunt het belang van samenwerking en
van preventie. Het helpt de gemeente om (nog)
transparanter te zijn in wat de GGD lokaal doet.
Bijvoorbeeld door middel van een dashboard, indicatoren,
de ruimte per taak om binnen de inwonerbijdrage een
beroep te doen op de GGD of door aan te geven welke
GGD-medewerkers op welke taken actief zijn.
Aan te geven welke rol de GGD speelt bij domeinoverstijgende samenwerking bij het verkleinen van
gezondheidsachterstanden. De vraag is of de GGD hier
meer voortouw in kan nemen en of hier meer regionaal op
kan worden samengewerkt.
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Corona heeft inderdaad veel invloed op de gezondheid van onze
inwoners, zowel op de fysieke als op de mentale gezondheid. Wij
inventariseren de wensen van gemeenten of zij willen dat de GGD
hiervoor extra middelen aanvraagt bij het ministerie van VWS en
hoe deze middelen dan worden ingezet.
De suggestie om de middelen in te zetten t.b.v. eenzaamheid/
mentale problemen nemen we mee in deze inventarisatie.
Samen met de gemeenten bezien wij hoe wij beter inzichtelijk
kunnen maken wat wij in en voor de gemeenten doen. Wij komen
hierop terug. Daarbij is de mate van detaillering een punt van
aandacht.

Met de preventieve activiteiten die de GGD uitvoert trachten we de
gezondheidsachterstanden te verkleinen. Hierbinnen hebben we
nadrukkelijk meer aandacht voor kwetsbare doelgroepen; dat
draagt hier mogelijk aan bij.
Als GGD zijn wij bereid het voortouw te nemen in een domeinoverstijgende samenwerking. Deze wens dient echter wel door een
groot aantal gemeenten gedeeld te worden. De GGD heeft in dat
geval tijd en ruimte nodig om dit op te kunnen pakken.
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-

De gemeente vraagt de GGD duidelijker aan te geven hoe
de GGD het concept van Positieve gezondheid praktisch
gaat toepassen. Zij wil dat de GGD aansluit op lokale
activiteiten. De vraag van Lochem is of de GGD hen kan
faciliteren en zo ja, op welke aspecten/dimensies. En hoe
de GGD Positieve gezondheid vertaalt naar de eigen taken.

Binnen onze eigen taken komt het concept op de werkvloer tot
uitdrukking, bijvoorbeeld in de gespreksvoering en middels het
normaliseren. Ook het ontzorgen van ouders en bevorderen van
gezond gedrag zien wij als positieve gezondheid.
Graag sluiten we lokaal aan waar dat mogelijk is binnen de ons
beschikbare tijd.

-

Lochem vraagt aandacht voor actualisatie van de
Bestuursagenda, waaronder ten aanzien van het verkleinen
van gezondheidsachterstanden en de druk op het dagelijks
leven bij jeugd en jongvolwassenen.

Wij onderschrijven het uitgangspunt dat dit meegenomen moet
worden in het actualiseren van de uitwerking van de
Bestuursagenda.

-

De gemeente vraagt de GGD met hen in gesprek te gaan
over de ontwikkelingen rondom statushouders, zodat tijdig
financieel geanticipeerd kan worden op een toename van
het aantal statushouders, de extra inzet van de GGD
daarvoor en de middelen die daarvoor vanuit het rijk
beschikbaar komen.

Zoals bovenstaand aangegeven, gaan wij het gesprek met
gemeenten aan wanneer de financiële gevolgen van genoemde
ontwikkelingen bekend zijn.

Montferland
Nunspeet

Brief d.d. 25-02-2021
De gemeenteraad van Nunspeet stemt in met de uitgangspunten en
dient geen zienswijze in.
De raad van Nunspeet spreekt haar waardering uit voor het werk
dat de GGD met al haar medewerkers in deze turbulente
coronaperiode uitvoert en ook de uitvoering van het reguliere
takenpakket voor gemeenten op de diverse beleidsterreinen.
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Oldebroek

Raadsbesluit d.d. 11-03-2021
Oldebroek dient geen zienswijze in op de (financiële)
uitgangspunten voor de begroting 2022.

Reactie dagelijks bestuur

---

Oost-Gelre
Oude-IJsselstreek

Brief d.d. 26-02-2021
De gemeente Oude IJsselstreek heeft er veel waardering voor dat
de GGD de aanvullende crisistaken in 2020 heeft uit kunnen en de
reguliere dienstverlening zo goed als dat ging door te zetten.
De GGD heeft de gemeente goed inzicht en overzicht gegeven over
de status van de geleverde inspanningen.
Oude IJsselstreek complimenteert de GGD met de inzet in 2020.
De coronacrisis maakt het lastig om goed vooruit te kunnen kijken
naar 2021 en 2022. De nog op te stellen strategische visie, en de
bijbehorende takendiscussie, zullen ook richting geven voor het
nieuwe algemeen bestuur dat in 2022 na de
gemeenteraadsverkiezingen zal aantreden.
De gemeente vindt de Uitgangspuntennota in lijn met de
voorgaande Uitgangspuntennota’s en met de Bestuursagenda
2019-2023. De belangrijkste uitgangspunten passen goed bij de
GGD en bij de regionale samenwerking in ‘de Gezondste Regio’. De
koers van de GGD NOG past ook nog grotendeels op de nieuwe
landelijke nota gezondheid. Oude IJsselstreek vindt het een goede
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Gemeente

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

koers, dat de GGD ook aandacht heeft voor preventie en
integraliteit in het Sociaal Domein, met daarbij een specifieke
aanpak voor kwetsbare doelgroepen.
De voorgestelde indexering is volgens Oude IJsselstreek juist
toegepast, conform de afspraken die in 2019 zijn vastgelegd.
Oude IJsselstreek maak zich zorgen over de algemene financiële
ontwikkeling van de kosten van de GGD. Daar heeft de gemeente
Oude IJsselstreek ook in het Algemeen Bestuur al aandacht voor
gevraagd. In 2021 zal daar in het algemeen bestuur nader over
gesproken worden. Op dit moment wachten zij die ontwikkelingen
en gesprekken af.
Putten

---

Ook wij wachten de resultaten van de gesprekken over strategische
visie en takendiscussie af.

Brief d.d. 04-02-2021
De raad van de gemeente Putten stemt in met de
Uitgangspuntennota en dient geen zienswijze in.

---

De raad onderschrijft het belang van een goede publieke
gezondheidszorg en de voorgenomen koers om kwetsbare
doelgroepen extra ondersteuning te bieden.
De raad spreekt waardering uit voor de inzet van de GGD in de
bestrijding van de COVID-19-pandemie en de wijze waarop de GGD
vorm geeft aan de taken van de GGD.
Voorst

E-mail d.d. 01-02-2021
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Gemeente

Winterswijk

Zutphen

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

De raad van de gemeente Voorst heeft d.d. 25 januari 2021
ingestemd met het advies van het college van B&W om geen
zienswijze in te dienen.

---

Raadsbesluit d.d. 25-2-2021
De raad van Winterswijk kan zich goeddeels vinden in de
Uitgangspuntennota begroting 2022. Deze is inhoudelijk en
financieel grotendeels in lijn met de voorgaande
Uitgangspuntennota’s en de Bestuursagenda 2019-2023.

---

Ten aanzien van Jeugdgezondheid Adolescenten brengen wij als
zienswijze in dat vanaf 2022 de betrokken gemeenten evenredig
financieel bijdragen en dat daarbij als verdeelsleutel het aantal
inwoners per gemeente wordt gehanteerd.

Dit thema nemen wij mee in de takendiscussie die op dit moment
plaats vindt. De uitkomsten hiervan geven mede richting aan de
invulling en financiering van deze taak.

Brief d.d. 02-03-2021
De gemeente Zutphen spreekt veel waardering uit voor de
buitengewone inzet en het belangrijke werk van de GGD rond de
Covid-19-pandemie. Dit zal veel inzet en flexibiliteit hebben
gevraagd van alle medewerkers van de GGD en vraagt nog steeds
veel. Zutphen waardeert dit zeer.

---

Verder geeft Zutphen aan zich te kunnen vinden in de inhoudelijke
en financiële kaders van de Uitgangspuntennota 2022.
De gemeente benadrukt het belang van preventieactiviteiten voor
de diverse kwetsbare groepen en vragen hier nog meer prioriteit
aan te geven.

De GGD neemt dit mee in de verdere uitwerking van de activiteiten.
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Archiefexemplaar

GGD Noord- en Oost Gelderland
Aan mevrouw J Baardman
Postbus 3
7200 AA ZUTPHEN

AALTEN
Verzonden

:
:

4 maart 2021

Zaaknummer
Bijlage(n)
Uw brief van
Uw kenmerk
Telefoonnummer
Beh. ambtenaar
Onderwerp

:
:
:
:
:
:
:

Z/20/081963
10 december 2020
(0543) 49 33 33
de heer T. Broek
Zienswijze uitgangspuntennota 2022

Geachte mevrouw Baardman,
U hebt op 10 december 2020 ons college en de gemeenteraad van Aalten de Uitgangspuntennota
2022 toegezonden. Onze gemeenteraad heeft de nota in haar raad op 23 februari 2021 besproken en
besloten tot de volgende reactie.
Instemming met de uitgangspuntennota
Wij kunnen ons goeddeels vinden in de Uitgangspuntennota 2022 van de GGD. Deze is inhoudelijk en
financieel grotendeels in lijn met de voorgaande Uitgangspuntennota’s en de Bestuursagenda 20192023.
Aandachtspunt bij doorontwikkeling JGZ
Wij verzoeken u om bij de doorontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg rekening te houden met het
volgende:
de jeugdgezondheid adolescenten als integraal onderdeel van de jeugdgezondheid mee te
nemen, zowel inhoudelijk als financieel (via de inwonerbijdrage);
het gebruik van een geactualiseerde verdeelsleutel jeugdgezondheid adolescenten wanneer
er (nog) sprake is van een subsidieaanvraag 2022;
zorgen dat de jeugdgezondheidszorg in de praktijk aansluit bij onze lokale ketenpartners.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten

drs. A.J.M. Gildhuis
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester
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GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA ZUTPHEN

Brummen
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Onderwerp

Verzonden d.d.:
: 15 december 2020
: Z053874/D345859
:
: Zienswijze gemeenteraad op uitgangspuntennota 2022 GGD NOG

Geachte mevrouw Baardman,
Op 9 december 2020 ontvingen wij de uitgangspuntennota 2022 van de GGD NOG. U vraagt ons om
voor 1 maart 2021 hierover een zienswijze in te dienen.
Wij hebben de uitgangspuntennota 2022 besproken in het forum samenleving van 4 februari. In de
raadsvergadering van 11 februari 2021 hebben wij onze zienswijze vastgesteld.
Strategische visie en takendiscussie
Wij willen allereerst onze waardering uitspreken voor de inzet van de GGDmedewerkers bij de bestrijding
van Covid 19 en de snelle omschakeling naar een crisisorganisatie. Onze welgemeende complimenten
hiervoor.
In 2020 bent u een traject gestart voor de ontwikkeling van een strategische visie die gekoppeld wordt
aan een takendiscussie. U geeft aan dat de GGD zich de komende tijd nadrukkelijker zal richten op een
brede aanpak van gezondheidsvraagstukken, met specifieke nadruk op de vitaliteit, veerkracht en
weerbaarheid van kwetsbare groepen en jongeren Wij vragen ons af hoe breed u wilt worden? Een
gemeente kan voor de ontwikkeling van de veerkracht en vitaliteit van inwoners een beroep doen op
(lokale) partijen als de welzijnsorganisatie, specifieke organisaties als het geheugensteunpunt,
mantelzorgondersteuning, jongerenwerk en maatwerkaanbieders. Met de inzet van lokale partijen
ontwikkelen wij beleid en kunnen direct acteren als dat nodig is. De GGD kan hierin een rol hebben, maar
wij denken dan voornamelijk aan kortdurende en specifieke activiteiten als het informeren en bijscholen
van professionals.
Nieuw beleid en bekostiging
In de uitgangspuntennota noemt u een aantal onderwerpen waarop u nieuw beleid wilt ontwikkelen.
De precaire financiële situatie waarin de gemeente verkeert dwingt ons om kritisch te kijken naar ons
beleid en taken of opdrachten die wij bij derden neerleggen. Wij zullen doen wat wij wettelijk verplicht zijn
om te doen. Nieuw beleid dat leidt tot een kostenbesparing stellen wij zeer op prijs. Maar er is weinig
ruimte voor nieuw beleid dat gepaard gaat met extra kosten. In die situatie zal naar andere
financieringsbronnen gezocht moeten worden. Wij verzoeken de GGD om bij de ontwikkeling van nieuw
beleid hiermee rekening te houden en met voorstellen voor alternatieve financiering te komen. De
werkwijze om kosten voor nieuw beleid om te zetten in een verhoging van de inwonersbijdrage wijzen wij
af. Dit geeft de gemeente te weinig flexibiliteit. Bovendien is het lastig om kosten en baten tegen elkaar af
te wegen bij de beoordeling van specifieke resultaten indien het om een deel van de inwonersbijdrage
gaat.
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Z053874/D345859

Blz. 2

Tot slot
Wij vertrouwen erop dat wij met bovenstaande zienswijze voldoende input hebben geleverd voor de
strategische visieontwikkeling en takendiscussie. Wij blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen
hierin.

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeenteraad van Brummen,

D. Balduk
griffier
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GGD Noord- en Oost-Gelderland
Mevrouw J. Baardman
Postbus 3
7200 AA ZUTPHEN

datum:
ons kenmerk:
inlichtingen bij:
telefoonnummer:

2 maart 2021
1390413 / 1607289
mevrouw L. van Leeuwe
(0314) 377 319

onderwerp:
uw kenmerk:
uw brief van:
bijlage

zienswijze

--

10 december 2020

--

Geachte mevrouw Baardman,
U hebt op 10 december 2020 ons college en de gemeenteraad van Doetinchem de
Uitgangspuntennota 2022 toegezonden. Onze gemeenteraad heeft de nota in haar raad
op 25 februari 2021 besproken en besloten tot de volgende reactie.
Wij kunnen ons goeddeels vinden in de Uitgangspuntennota 2022 van de GGD. Deze is
inhoudelijk en financieel grotendeels in lijn met de voorgaande Uitgangspuntennota’s en
de Bestuursagenda 2019-2023. Wij verzoeken u echter om rekening te houden met de
volgende twee aandachtspunten.
Doorontwikkeling jeugdgezondheidszorg
- Wij herhalen onze zienswijze van vorig jaar dat de taken van de JGZ goed moeten
aansluiten op onze ketenafspraken met onder andere Buurtplein, de
preventieagenda i.o. en onze interventies.
- Wij verwachten dat een subsidieverzoek jeugdgezondheid (JG) adolescenten 2022
is gebaseerd op een verdeelsleutel die geactualiseerd is.
- JG adolescenten is echter een onderdeel van het wettelijke basispakket JGZ. Wij
zijn daarom van mening dat het nog beter is om de JG adolescenten als integraal
onderdeel mee te nemen in de doorontwikkeling van de JGZ, zowel inhoudelijk als
financieel,
- waarbij de financiering van de JG adolescenten integraal plaatsvindt via de
inwonerbijdrage JGZ.
Bekostiging Rijksvaccinatieprogramma
Wij verzoeken u om voor de bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma binnen de
middelen te blijven die het Rijk heeft toegevoegd aan het Gemeentefonds.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Doetinchem,

secretaris

burgemeester
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Archived: dinsdag 16 maart 2021 16:33:32
Subject: Uitgangspunten begroting 2022
Sensitivity: Normal

Van: Lammie Post <lammie.post@elburg.nl>
Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 09:37
Aan: Nijland, Thijs <T.Nijland@ggdnog.nl>
Onderwerp: Uitgangspunten begroting 2022

Hallo Thijs,
Gister is de uitgangspuntennota begroting 2022 in de commissie besproken.
Deze gaat als hamerstuk naar de raad en er wordt geen zienswijze ingediend.
De officiële bevestiging volgt nog, maar dan weet je dit vast.
Er werd gevraagd naar de werkzaamheden die in 2020 niet of op aangepaste wijze zijn uitgevoerd.
Ik heb aangegeven dat het college daar in december over geïnformeerd is. Enkele raadsleden wilden dat stuk wel graag lezen, ter informatie.
Kun jij mij die nog even toesturen? Ik zie deze niet op het Sharepoint, maar misschien zoek ik niet goed?
Met vriendelijke groet,
Lammie Post
Gemeente Elburg
Tel: 0525-688688 / 06-51065104
werkdagen maandag, dinsdag en woensdag
www.elburg.nl

E-mail disclaimer: De gemeente Elburg maakt geen gebruik van e-mail voor het nemen van besluiten of het sluiten van overeenkomsten.
Mocht u mail ontvangen die niet voor u is bestemd, dan vragen wij u vriendelijk of u de verzender hierop wilt wijzen.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij onjuiste ontvangst.
Kijk voor meer informatie op: https://www.elburg.nl/Inwoners/Contact/Over_deze_website/E_mail_protocol
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Collegevoorstel
Programma

3 - Zorg en opvang
1 - Opgroeien in Epe

Zaaknummer

244534

Onderwerp

Uitgangspuntennota GGD NOG 2022

Portefeuillehouder

Mw. C.M. de Waard Oudesluijs MSc

Samenvatting
Het college heeft besloten in te stemmen met de Uitgangspuntennota 2022 van GGD Noord- en Oost Gelderland en de
raad over dit besluit en de Uitgangspuntennota te informeren. In de Uitgangspuntennota 2022 staan de inhoudelijke en
financiële uitgangspunten voor de GGD-begroting 2022. Deze begroting wordt dit voorjaar aan de raad voorgelegd.

Te besluiten om
1.

In te stemmen met de Uitgangspuntennota 2022 van GGD Noord- en Oost Gelderland en geen zienswijze in te
dienen;
De raad met de informatienota te informeren over het besluit van het college en de Uitgangspuntennota 2022.

2.

Besluit:
Conform voorstel

Datum: 09-02-2021

B

W

W

W

W

T.C.M. Horn

R.A.J. Scholten

E. Visser

C.M. de Waard –
Oudesluijs

B.J. Aalbers

•

Het collegevoorstel is Openbaar




•
•

Er is geen aanpassing van de begroting nodig
Geen mandaat besluit
Raadplegen van de ondernemingsraad is niet nodig
Adviseur: Kamminga
Er is overleg geweest met: Romy Schakelaar
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Beslisnota voor het college
Onderwerp

Uitgangspuntennota GGD NOG 2022

Programma

3 - Zorg en opvang
1 - Opgroeien in Epe

Portefeuillehouder

Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc

Zaaknummer

244534

Adviseur

Kamminga

Afdeling

Samenleving

E-mail adres

heleen.kamminga@epe.nl

Bijlage(n)

Nummer de bijlagen bij meer dan een. Zet er tussen haakjes achter wanneer de bijlage(n) niet openbaar
zijn.

TE BESLUITEN OM
1.
2.

In te stemmen met de Uitgangspuntennota 2022 van GGD Noord- en Oost Gelderland en geen
zienswijze in te dienen;
De raad met de informatienota te informeren over het besluit van het college en de
Uitgangspuntennota 2022.

INLEIDING
GGD Noord- en Oost Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. GGD NOG bewaakt,
beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners van die gemeenten. Volgens artikel 14 van de Wet
Publieke Gezondheid (WPG) moeten gemeenten een gezondheidsdienst in stand houden om de wettelijke
taken conform de WPG uit te voeren. Voorafgaand aan de begrotingsvoorbereiding van GGD NOG stuurt
GGD NOG het college en de raad informatie over de beleidsmatige en financiële uitgangspunten. Dit is
conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), die sinds 1 januari 2015 van kracht is.
GGD NOG biedt gemeenten de mogelijkheid om niet alleen op de concept GGD-begroting, maar ook op de
kadernota/uitgangspuntennota die aan de basis van de GGD-begroting ligt, een zienswijze in te dienen.
Conform de afspraken met de raad rond Wgr-regelingen hanteert het college een uniforme procedure voor
alle gemeenschappelijke regelingen en dat is de procedure die de Wgr voorschrijft.
In dit geval wordt door het college geen zienswijze op de Uitgangspuntennota 2022 ingediend. Het college
neemt een besluit over de Uitgangspuntennota 2022. GGD NOG verwerkt eventuele zienswijzen van andere
gemeenten zoveel mogelijk in de concept GGD-begroting 2022.
In het voorjaar wordt de gemeentebegroting aan de raad aangeboden. De raad kan dan een zienswijze
indienen.

BEOOGD EFFECT
Alle 22 colleges en raden zijn op de hoogte van de uitgangspunten en kunnen invloed uitoefenen op de
uitgangspunten, die aan de basis liggen van de nieuwe GGD-begroting 2022. Hiermee geeft GGD NOG
uitvoering aan de Wet Publieke Gezondheid en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

ARGUMENTEN
1.1. De inhoudelijke uitgangspunten vormen de basis van het GGD-beleid in 2022
Covid-19
Sinds begin maart 2020 wordt een groot deel van het personeel van GGD NOG ingezet voor de bestrijding
van Covid-19. GGD NOG heeft daarvoor een schaalbare projectorganisatie opgezet. Verder gaat de
reguliere dienstverlening voor zover mogelijk door, rekening houdend met de richtlijnen. De extra kosten
vanwege Covid-19 worden vergoed door het Ministerie van VWS, op grond van artikel 62 van de Wet
Publieke Gezondheid: "Indien Onze Minister ..... de voorzitter van de veiligheidsregio dan wel de
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burgemeester opdraagt maatregelen te treffen, kan ten behoeve van de bekostiging daarvan een beroep
gedaan worden op het Rijk." Deze bekostiging gaat rechtstreeks van het Rijk naar de GGD-en.
Strategische visie en takendiscussie
Het dagelijks bestuur van GGD NOG is een traject gestart waarin de vraag centraal staat welke organisatie
GGD NOG wil zijn en welke taken daarbij horen. In die discussie komt ook de bekostiging van GGD NOG
aan de orde.
Vitaliteit en veerkracht voor mensen in een kwetsbare situatie
Ouderen, jongeren, laagopgeleide mensen en mensen met een psychische aandoening hebben meer
moeite om met moeilijke omstandigheden om te gaan en gezonde keuzes te maken. Ook de gevolgen van
Covid-19 raken hen meer dan andere groepen inwoners. Daarom wil GGD NOG in 2022 aandacht besteden
aan de thema's: gezondheid in de omgeving; gezondheidsachterstanden verkleinen; druk in het leven van
jongeren en jongvolwassenen en vitaal ouder worden.
Rijksvaccinatieprogramma (RPV)
Er worden nieuwe vaccinaties aan het RPV toegevoegd, onder andere HPV-vaccinaties voor jongens. Ook
zijn er inhaalacties voor HPV- en Meningokokkenvaccinaties voor jongeren. Gemeenten ontvangen de
bedragen voor het RVP in het gemeentefonds. De bedragen die gemeenten ontvangen zijn
hoogstwaarschijnlijk voldoende voor de bekostiging van het RVP.
1.2. De financiële uitgangspunten vormen de basis voor de GGD-begroting 2022
In de Uitgangspuntennota 2022 zijn de volgende financiële kaders aangegeven: De gewogen index die wordt
gehanteerd bedraagt 0,99 %. De inwonerbijdrage per inwoner 2022 wordt € 16,45. Daarvan is € 8,17 voor de
publieke gezondheid en € 8,28 voor de jeugdgezondheidszorg. De totale inwonerbijdrage wordt daarmee €
545.697,- voor de gemeente Epe. (Zie bijlage 3. blz.15). In 2021 was de inwonerbijdrage per inwoner €
16,30, waarvan € 8,10 voor de publieke gezondheidszorg en € 8,20 voor de jeugdgezondheidszorg.
2.1. De raad dient geïnformeerd te worden over de uitgangspunten
De Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht het Dagelijks Bestuur van GGD NOG om voor 15 april de
algemene financiële en beleidsmatige kaders en de concept jaarrekening aan de raden te sturen. Bij de
begroting van de GGD in het voorjaar heeft de raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Met de
raad zijn afspraken gemaakt om deze Wgr-procedure te volgen. In dit geval reageert daarom uw college op
het verzoek van de GGD. Indien er sprake is van een bijzondere situatie (beleidsmatig of financieel) die de
bevoegdheid raakt van de raad, kan er afgeweken worden van deze procedure.

KANTTEKENINGEN
Geen

FINANCIËN
Bij het opstellen van de gemeentebegroting 2022-2025 van de gemeente Epe wordt rekening gehouden met
de indexering en de inwonerbijdrage die GGD NOG in de Uitgangspuntennota 2022 en de
conceptprogrammabegroting GGD NOG 2022 noemt. In het voorjaar besluit de raad over de
programmabegroting GGD NOG 2022. De bedragen uit de GGD-begroting worden verwerkt in de
gemeentebegroting 2022-2025, die door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

COMMUNICATIE
N.v.t.

UITVOERING
De gemeente informeert GGD NOG over het besluit en de zienswijze van het college.
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GGD Noord en Oost-Gelderland vestiging Apeldoorn
T.a.v. het algemeen bestuur
Postbus 3
7200 AA ZUTPHEN

Raadhuisplein 2
Postbus 500
3850 AM Ermelo
t 0341 56 73 21
f 085 110 8515
e gemeente@ermelo.nl
i www.ermelo.nl
NL92 BNGH 0285 0024 49

datum

Zienswijze uitgangspuntennota GGDNOG 2022
02330000074993
zaaknr. 02330000025255
behandeld door mevrouw P.A. Beelen-Mostert
telefoon direct 0341 56 71 44
onderwerp

onze ref.

Geachte bestuur,

Er is licht aan de tunnel met de vaccinatiecampagne ter bestrijding van COVID-19. De GGD zit nog
midden in deze belangrijke operatie en draagt in belangrijke mate bij aan de gewenste situatie om weer
terug te kunnen naar het oude normaal. Wij vinden het belangrijk om in deze tijd onze waardering uit te
spreken voor de inzet die de GGDNOG hierop toont.
Wij scharen ons graag achter uw verwachting, dat de GGD in 2022 de reguliere werkzaamheden weer
zonder beperkingen kan gaan oppakken. Wij dienen vanuit dit wensbeeld deze zienswijze op de
uitgangspuntennota 2022 bij u in met de intentie met u mee te denken en elkaar hierbij aan te vullen.
Daarbij gaan wij als raad graag in het voorstadium met u in gesprek over de strategische visie van de
GGDNOG.
Voor de volgende punten vragen wij uw aandacht via onze zienswijze op de uitgangspuntennota 2022:
Relatie uitgangspuntennota 2022 en Bestuursagenda 2019-2023
De koers van de Bestuursagenda 2019-2023 is leidend en aansluiting hierop met een concretere
vertaling en prioritering wordt aanbevolen. Dit geeft ons als gemeente- zoals uw motto luidt - ook een
gezonder houvast. De huidige koers is via de bestuursagenda vastgesteld en nog niet herijkt. Ook op
de bestuursagenda is destijds door onze raad input gegeven. In de bestuursagenda 2019-2023 zijn er
algemene uitgangspunten opgenomen en zijn drie prioriteiten gesteld waarmee een relatie gelegd kan
worden met de beleidsinhoudelijke voornemens en het nieuw beleid uit de uitgangspuntennota 2022.
De koers beweegt mee met ontwikkelingen en zal bij een koerswijziging herzien kunnen worden.
Vanuit de speerpunten en de uitgangspunten kan hierover het volgende aangegeven worden:
Positieve Gezondheid
Het uitgangspunt Positieve Gezondheid is opgenomen in de bestuursagenda 2019-2023. De landelijke
ambitie op volksgezondheid scherpt dit verder aan door in te zetten op health in all policies. Veerkracht
en weerbaarheid bij jongeren Binnen het speerpunt 1. NOG gezondere jeugd van de bestuursagenda
2019-2023 wordt in lijn met de landelijke nota meer accent gelegd op veerkracht en doorgezet op de
inzet op weerbaarheid bij jongeren. Om dit in een doorlopende aanpak te doen binnen de JGZ is het
voorstel om hier de discussie over de JGZ adolescenten bij te betrekken.

bijlage(n)

-
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Dit zal binnen het proces strategische visie en kerntakendiscussie nader uitgekristalliseerd worden
maar past ook binnen het proces van de nieuwe nota volksgezondheid die elke gemeenteraad op basis
van de Wet Publieke Gezondheid moet vaststellen. Hierin zullen naar verwachting de uitgangspunten bij
2.3. van de bestuursagenda 2019-2023 betrokken worden.
Rijksvaccinatieprogramma
Het belang van verhoging van de vaccinatiebereidheid in het kader van het RVP is in een eerder stadium
door ons onderstreept. Het is goed te lezen, dat ingezet wordt op een grootschalige inhaalactie voor
jongeren tot 18 jaar die de HPV-vaccinatie. De wens is aanwezig, dat in lijn met de afspraken over de
pilot rond inhalen van vaccinaties die gelegenheid wordt geboden binnen de overige vaccinaties van het
RVP. Onze raad heeft in een eerdere zienswijze de verwachting benoemd dat de uitgaven in totaliteit
binnen de bijdrage blijft die wij als gemeente van het rijk ontvangen.
Omgevingswet
Het punt in de uitgangspuntennota 2022 over de omgevingswet komt overeen met speerpunt 2. van de
bestuursagenda 2019-203: NOG gezondere leefomgeving. De tekst uit de bestuursagenda 2019-2023 is
proactiever dan die van de uitgangspuntennota 2022. In het proces van de strategische visie en
kerntakendiscussie GGDNOG zal naar verwachting de vraag aan bod komen of en zo ja hoe de
gemeenten de gemeentelijke gezondheidsdienst duidelijker positioneert binnen deze opgave.
Langer Thuis
De overige twee speerpunten uit de bestuursagenda 2019-2023 worden niet benoemd in de
uitgangspuntennota. Met speerpunt 3. NOG gezonder oud worden kan een relatie gelegd worden omdat
gemeenten werken aan een belangrijke opgave Langer Thuis. De inzet op ouderengezondheidszorg
vanuit de GGDNOG is gericht op de ouderenmonitoring: het op systematische wijze volgen en
signaleren van gezondheid bevorderende en –bedreigende factoren (Wet publieke gezondheid) Op het
gebied van vroegtijdig opsporen en preventie van specifieke stoornissen, bijvoorbeeld door
beweegactiviteiten en sociale activiteiten is geen inzet vanuit de GGDNOG bekend. Dit vindt in de
gemeente Ermelo plaats via Sportbedrijf Interactie B.V. en Welzijn Ermelo en is een onderwerp van
gesprek.
NOG Gezondere leefstijl
Het laatste speerpunt van de bestuursagenda 2019-2021 4. NOG gezondere leefstijl was al van belang
bevonden en laat zich vertalen naar jeugd en ouderen. Dit speerpunt heeft meer urgentie gekregen
vanwege COVID-19 in aansluiting op de ambitie van de landelijke nota volksgezondheid waarin het
preventieakkoord wordt genoemd met inzet op problematisch alcoholgebruik, roken en overgewicht.
Inzet op overgewicht is niet opgenomen in de uitgangspuntennota 2022 en wordt van belang geacht
omdat in een ketenaanpak overgewicht de samenwerking tussen medisch en sociaal domein kan
worden verbeterd.
Statushouders
Het onderwerp statushouders spitst zich toe op deze specifieke doelgroep en past bij meerdere
speerpunten. Op dit moment zijn de voorbereidingen gaande ter uitvoering van de nieuwe Wet
Inburgering per 1 januari 2022. Hierbinnen is aandacht voor het belang van goede gezondheid bij deze
doelgroep. Het aanbod van de GGD is bekend en de wens is geuit op vraag en op maat zo nodig
gebruik te gaan maken van de diensten van de GGDNOG. Daarover komt dit jaar naar verwachting meer
duidelijkheid.
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Aanbesteding medische arrestantenzorg
Deze aanbesteding gaat uit van een derde partij: de politie. Het betreft een zogenoemde D-taak in de
begroting van de GGDNOG, een externe taak. Het zal van invloed kunnen zijn binnen de discussie
strategische visie GGDNOG maar ligt buiten de invloed van gemeenten. Het belang van deze
verwevenheid kan hooguit onder de aandacht worden gebracht.
Toekomstvisie Sociaal Domein 2025
Eind 2020 heeft onze raad deze toekomstvisie vastgesteld voor Ermelo. In lijn met het proces over de
kerntakendiscussie zouden wij graag de vraag willen bespreken welke bijdrage de GGDNOG kan leveren
aan deze opgave. De GGD is een belangrijke organisatie in het voorveld sociaal domein om vanuit
preventie een bijdrage te leveren aan het behalen van de gewenste resultaten. Nu zit 80 % van de
kosten in het maatwerk Sociaal Domein. Dat pleit ervoor om binnen het proces strategische visie en
kerntakendiscussie inzichten uit te wisselen op welke wijze de GGD hierin gepositioneerd zou kunnen
worden en hoe dit georganiseerd kan worden om bij te dragen aan deze opgave.
Landelijke nota volksgezondheid
De landelijke nota volksgezondheid wordt nog vertaald naar regionaal/lokaal beleid. Dat is een
wettelijke verplichting op basis van de Wet Publieke Gezondheid. Het is nog de vraag welke accenten
nodig zijn op subregionaal/ lokaal niveau en hoe zich dit naar de inzet van de GGD binnen een
werkveld van 6 (subregio) respectievelijk 22 gemeenten vertaald. Ook dit is naar verwachting een
onderdeel dat aan bod komt in het proces strategische visie en kerntakendiscussie. In de
uitgangspuntennota 2022 wordt nu voorgesorteerd op nog vast te stellen subregionaal/lokaal beleid
door onze raad. Aanbevolen wordt het proces volgens een juiste volgorde in te richten.
Strategische visie GGDNOG - Verhouding overheid en maatschappij verandert.
Wij zien nadere info over het proces strategische visie GGDNOG met belangstelling tegemoet en horen
graag wanneer en hoe de input vanuit de raden plaats kan gaan vinden.
Voorafgaand hieraan geven wij u het volgende vast mee.
De verhouding overheid en maatschappij verandert. De gemeente Ermelo heeft zich positioneert zich
als netwerkgemeente. Er is een landelijke beweging gaande van een overheidssturing vanuit overheid
naar de samenleving naar een sturing vanuit de samenleving naar de overheid. Op dit moment uit dit
zich vaak subregionaal maar vooral lokaal. Voorbeelden hiervan zijn de netwerksamenwerking Gezond
Veluwe en n lokaal bijvoorbeeld de dorpendeal in Ermelo West met inzet op de gezonde wijk. Deze
beweging betekent ook wat voor de wijze waarop een gemeentelijke gezondheidsdienst zich verhoudt
tot de samenleving en past binnen de discussie over de strategische visie GGDNOG.
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
mevrouw dra. Th.A.J. Burmanje,
secretaris,
burgemeester,
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Reg. nummer.: 02430000053852 Z 02430000167641

gemeente harderwijk

De raad van de gemeente Harderwijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 januari 2021,
nummer h210001578;

besluit:
Geen zienswijze in te dienen over de Uitgangspuntennota 2022 en over de financiële uitgangspunten voor
de begroting van 2022.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Harderwijk in zijn openbare vergadering van
18 februari 2021.

de heer H.J. van Schaik
voorzitter

de heer KR
raadsgriffier
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Raadsbesluit nr. 3
Onderwerp: uitgangspuntennota begroting 2022 GGD Noord- en Oost Gelderland

De raad van de gemeente Hattem;

Gelezen het voorstel van het College, no. 34050, d.d. 12 januari 2021;

Besluit:
In te stemmen met de uitgangspunten voor de begroting 2022 van de GGD Noord- en Oost
Gelderland (NOG) en hierover geen zienswijze in te dienen bij de GGD NOG.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hattem, gehouden
op 8 februari 2021.

De raad van de gemeente Hattem,
De griffier,

de voorzitter,

mr. T.M. Weeda

drs. M. Sanderse
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GGD Noord- en Oost-Gelderland
t.a.v. mevr. Drs. J.J. Baardman
Postbus 3
7200 AA Zutphen

Contactpersoon
T. Smit
Datum verzonden

uw kenmerk
MdV/20-dir 063

Bijlagen
Ons kenmerk
502836

Onderwerp

Uitgangspuntennota GGD NOG 2022

Beste mevrouw Baardman,
Op 2 december 2020 heeft u de Uitgangspuntennota 2022 naar de raad van de gemeente Heerde
gezonden met de vraag om een eventuele zienswijze voor 1 maart in te dienen.
Besluit raad
De commissie Samenleving van de gemeente Heerde heeft op 1 februari 2021 besloten om geen
zienswijze in te dienen.
Wel heeft de commissie haar respect en waardering uitgesproken voor de GGD en haar
medewerkers, voor de wijze waarop in de coronacrisis is opgetreden. Dat geldt ook voor de wijze
waarop de reguliere taken worden opgepakt.

Ten slotte
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft naar
aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen met Tinus Smit, Beleidsadviseur Sociaal
Maatschappelijke Verbinding, t.smit@heerde.nl of (0578)-69 94 94.

Met vriendelijke groet,
het college,
secretaris

burgemeester

B. van Zuthem

drs. J.W. Wiggers
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GGD NOG
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 3
7200 AA ZUTPHEN
T.Nijland@ggdnog.nl

uw kenmerk:

MdV/20-dir 063

datum verzending:

ons kenmerk:

2020-189060

datum besluit:

documentnummer:

2021011009574
zienswijze op Uitgangspuntennota
2022 GGD NOG

behandeld door:

onderwerp:

telefoonnummer:

10 februari 2021
19 januari 2021
Ard Kosters
(0573) 28 92 22

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,
Op 2 december 2020 ontvingen wij uw brief waarin u college en/of raad de mogelijkheid geeft om een
zienswijze af te geven op uw Uitgangspuntennota 2022. In het onderstaande lichten wij onze zienswijze toe.
Bij deze willen wij in ieder geval onze waardering uitspreken voor uw grote inspanningen afgelopen jaar in het
bestrijden van de coronacrisis, terwijl ook het reguliere werk zoveel mogelijk is doorgegaan!
Besluit college
Ons college heeft de volgende opmerkingen bij uw uitgangspuntennota:
Financiële kaders
Wij kunnen ons vinden in de gehanteerde indexeringsmethodiek. In de nota worden ook een aantal
ontwikkelingen genoemd waarvan nu nog niet de financiële consequenties te voorspellen zijn. Voorbeelden
daarvan zijn impact van Corona op regulier werk van de GGD, toename van statushouders, en de
takendiscussie. Wij gaan bij dat laatste uit van een constructief gesprek daarover tussen gemeenten en GGD.
Daarbij willen wij enerzijds oog hebben voor het voorkomen van kostenverhogingen en anderzijds ook een
(strategisch) gesprek hebben over wat wij van onze GGD mogen verwachten. Wij vragen u om ons bij
genoemde ontwikkelingen tijdig te betrekken, zowel bestuurlijk als ambtelijk.
Inhoudelijke kaders
Wij herkennen ons in de genoemde inhoudelijke kaders, deze zijn afgeleid van belangrijke (landelijke)
ontwikkelingen (Corona, landelijke gezondheidsnota etc.) Op enkele thema’s in hoofdstuk 2 en 3 missen wij
wat scherpte in wat de GGD precies gaat doen. Wij vragen u om daarover concreter te zijn. In het
onderstaande lichten we dat toe.
-

-

-

-

Geleerde lessen Corona: in hoofdstuk 3 gaat u verder in op wat u hiervan geleerd hebt. Lokaal zien wij
door de Coronacrisis meer eenzaamheid (niet alleen onder ouderen) en mentale problemen. Uit Coronaonderzoeken van de GGD blijkt dit ook. Wat betekent dat voor uw preventie-aanbod? Kunt u in o.a.
paragraaf 3.1 daar concreter in zijn?
Samenwerking GGD en gemeenten (p.7, paragraaf 2). Wij ondersteunen het belang van de
samenwerking en het belang van preventie. Het helpt ons als u (nog) transparanter bent in wat u lokaal
doet. Een dashboard kan ons daarbij helpen, door middel van indicatoren, maar ook door aan te geven
welke GGD-medewerkers op welke taken actief zijn, of welke ruimte er is per taak om (binnen de
inwonerbijdrage) een beroep te doen op de GGD.
Mensen in een kwetsbare situatie (p.8, paragraaf 3.1.1. Landelijk is het ‘verkleinen van
gezondheidsachterstanden’ nadrukkelijker een speerpunt. Welke rol speelt de GGD in de genoemde
domein-overstijgende samenwerking? Kan de GGD hier meer het voortouw innemen? Kunnen we hier
regionaal meer op samenwerken?
Positieve gezondheid (p.8, paragraaf 3.3.1): het concept is ons bekend en ondersteunen wij. Graag
duidelijker maken hoe de GGD dit concept praktisch gaat toepassen. Lokaal zijn wij hier ook mee bezig
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-

-

met zorgprofessionals en 1e lijn. Sluit de GGD hierop aan? Kan de GGD ons faciliteren en zo ja op welke
aspecten/dimensies? Hoe vertaald de GGD positieve gezondheid naar zijn eigen taken?
Bestuursagenda (p.9 onderaan): deze is nog gebaseerd op de vorige landelijke gezondheidsnota. Graag
aandacht voor actualisatie van de bestuursagenda op de nieuwe accenten, waaronder ‘verkleinen
gezondheidsachterstanden’ en ‘druk op dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen’.
Statushouders (p.11): wij herkennen het geschetste beeld en vragen u om met de gemeente hierover in
gesprek te gaan, zodat wij samen tijdig (financieel) kunnen anticiperen op een toename van het aantal
statushouders, de extra inzet van de GGD daarvoor en de middelen die daarvoor vanuit het rijk
beschikbaar komen.

Vragen?
Wij verzoeken u bij eventuele correspondentie ons kenmerk en zaaknummer te vermelden. Heeft u vragen,
dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar. U kunt hem/haar bereiken via ons centrale
telefoonnummer (0573) 28 92 22. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

S.W. van ‘t Erve
burgemeester

R. Starke
secretaris

Hanzeweg 8

Postbus 17

7240 AA Lochem

T (0573) 28 92 22

info@lochem.nl

www.lochem.nl

IBAN: NL32 BNGH 028.50.05.081

KvK 08 215 192
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Besluit gemeenteraad

Gemeente1

Oldebroek
Kenmerk: 1053369

De raad van de gemeente Oldebroek;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 januari 2021;
BESLUIT:
1.
2.

Geen zienswijze in te dienen over de Uitgangspunten begroting 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland;
Geen zienswijze in te dienen over de financiële uitgangspunten voor de begroting 2022 GGD Noord
en Oost-Gelderland.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de gemeenteraad van Oldebroek
op 11 maart 2021.

, voorzitter T.H. Hasêlöop-Amsing.

, griffier J. Tabak.
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Bezoekadres:

GGD NOG
T.a.v. mevrouw J.J. Baardman
Postbus 3
7200 AA ZUTPHEN

Staringstraat 25, Gendringen
Postbus 42
7080 AA Gendringen
Telefoon: (0315) 292 292
E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl
Internet: www.oude-ijsselstreek.nl

Uw kenmerk: MdV/20-dir 063
Ons kenmerk: 182445
Onderwerp:

Verzenddatum:

26 februari 2021

Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG

Beste mevrouw Baardman,
Onze gemeenteraad heeft op 25 februari 2021 de zienswijze op de Uitgangspuntennota 2022 van de
GGD NOG vastgesteld. Onze zienswijze is als volgt.

COVID-19 en daarna
2020 was een heel bijzonder jaar. De GGD NOG heeft alle zeilen moeten bijzetten om de aanvullende
crisistaken uit te kunnen voeren, en zo goed als dat ging ook de reguliere dienstverlening door te
zetten. Wij hebben daar zeer veel waardering voor.
Daarbij heeft de GGD NOG periodiek de gemeenten geïnformeerd over de status van de geleverde
inspanningen, dat leverde een goed inzicht en overzicht. Wij willen de GGD NOG complimenten
maken voor de inzet in 2020.
De Corona Crisis is nog niet achter ons. Dat maakt het lastig om goed vooruit te kunnen kijken naar
2021, laat staan 2022. De ontwikkelingen die nog volgen in 2021 zullen zeker gevolgen hebben voor
de periode daarna.
De nog op te stellen strategische visie, en de bijbehorende takendiscussie, zullen ook richting geven
voor het nieuwe Algemeen Bestuur dat in 2022 na de gemeenteraadsverkiezingen zal aantreden.

Inhoudelijk Kader
De nota is in lijn met de voorgaande Uitgangspuntennota’s en met de Bestuursagenda 2019-2023. De
belangrijkste uitgangspunten passen goed bij de GGD en bij onze regionale samenwerking in ‘de
Gezondste Regio’. De koers van de GGD NOG past ook nog grotendeels op de nieuwe landelijke nota
gezondheid.
Ook heeft de GGD NOG aandacht voor preventie en integraliteit in het Sociaal Domein, met daarbij
een specifieke aanpak voor kwetsbare doelgroepen. Dat vinden wij nog altijd een goede koers.

Financieel Kader
De voorgestelde indexering is juist toegepast, conform de afspraken die in 2019 zijn vastgelegd in het
Algemeen Bestuur.
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In eerdere zienswijzen heeft de gemeenteraad van Oude IJsselstreek aangegeven zich zorgen te
maken over de algemene financiële ontwikkeling van de kosten van de GGD NOG. Daar heeft de
gemeente Oude IJsselstreek ook in het Algemeen Bestuur al aandacht voor gevraagd.
In 2021 zal daar in het Algemeen Bestuur nader over gesproken worden. Op dit moment wachten we
die ontwikkelingen en gesprekken af.

Wij gaan ervan uit u met deze brief goed te informeren. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt
u contact opnemen met onze adviseur, de heer Tom Beskers. Hij is bereikbaar op telefoonnummer
(0315) 292 410, of via e-mail: t.beskers@oude-ijsselstreek.nl en beantwoordt uw vragen graag.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen
secretaris

Otwin van Dijk
burgemeester

Deze brief/beschikking maakt onderdeel uit van een gedigitaliseerd proces en wordt daarom niet
ondertekend
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Archived: dinsdag 16 maart 2021 16:33:42
Subject: Voorst - geen zienswijze
Sensitivity: Normal

Van: Elly Brinkman <E.Brinkman@voorst.nl>
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 12:15
Aan: Nijland, Thijs <T.Nijland@ggdnog.nl>
Onderwerp: Voorst - geen zienswijze
Dag Thijs,
Vorige week maandag is de Uitgangspuntennota 2022 van de GGD in de gemeenteraad geweest.
Het college adviseerde om geen zienswijze in te dienen. De raad heeft dit advies overgenomen.
Is dit voldoende zo?
Met vriendelijke groet,
Elly Brinkman
beleidsadviseur Wmo en Publieke Gezondheid
0571-27 92 03 / 06 31 97 44 99
e.brinkman@voorst.nl
www.voorst.nl

Wi j pri nten zo mi n mogel i j k!
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Postadres

Postbus 101 7100 AC Winterswijk

GGD Noord- en Oost-Gelderland vestiging
Apeldoorn
Postbus 3
7200 AA ZUTPHEN

Zaaknummer
Uw kenmerk
Bijlage(n)
Kopie aan

: 218820
:
:
: archief

Bezoekadres : Stationsstraat 25
Telefoon : (0543) 543 543
Fax : (0543) 543 065
E-mail : gemeente@winterswijk.nl
Internet : www.winterswijk.nl
KvK : 09219446

Team : Mens en Maatschappij
Behandeld door : R. Lankveld
Verzenddatum : 26 februari 2021

Onderwerp : Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG

Geachte mevrouw Baardman,

U hebt op 9 december 2020 ons college en de gemeenteraad van Winterswijk de
Uitgangspuntennota begroting 2022 toegezonden. Onze gemeenteraad heeft de nota in haar
raad op 25 februari 2021 besproken en het volgende besloten.
Instemming met de uitgangspuntennota
Wij kunnen ons goeddeels vinden in de Uitgangspuntennota begroting 2022 van de GGD.
Deze is inhoudelijk en financieel grotendeels in lijn met de voorgaande
Uitgangspuntennota’s en de Bestuursagenda 2019-2023.
Zienswijze Jeugdgezondheid Adolescenten
Ten aanzien van Jeugdgezondheid Adolescenten brengen wij als zienswijze in dat vanaf
2022 de betrokken gemeenten evenredig financieel bijdragen en dat daarbij als
verdeelsleutel het aantal inwoners per gemeente wordt gehanteerd.

Met vriendelijke groet,

E. Abbink
Manager Team Mens en Maatschappij

Vermeld bij contact en correspondentie het zaaknummer. Wij kunnen u dan sneller van dienst zijn.
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GGD NOG
t.a.v. de mevr. drs. J.J. Baardman
Postbus 3
7200AA ZUTPHEN

Inlichtingen bij:
Team:
Onderwerp:

C. van Amerongen
Welzijn
Zienswijze uitgangspuntennota

Telefoon:
Zaaknummer:
Datum:

14 0575
179245
2 maart 2021

Bijlage(n):
Uw bericht van: 2 december2020
Uw nummer:
MdV/20-dir063

Geachte mevrouw Baardman,
Op 1 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Zutphen de Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG behandeld. Hierbij
sturen wij u de zienswijze namens de gemeenteraad.
Onze gemeenteraad wil om te beginnen veel waardering uitspreken voor de buitengewone inzet en het belangrijke
werk van de GGD rond de Covid-19 pandemie. Dit heeft veel inzet en flexibiliteit gevraagd van alle medewerkers
van de GGD en vraagt nog steeds veel. Wij waarderen dit zeer.
We kunnen ons vinden in de inhoudelijke en financiële kaders van de Uitgangspuntennota 2022. Waarbij we het
belang van preventieactiviteiten, en zeker die voor kwetsbare groepen extra benadrukken. Het belang van preventie
is alleen nog maar groter geworden door de epidemie. We willen u vragen in 2022 extra prioriteit te geven aan
gezondheidspreventie voor de verschillende kwetsbare groepen.
Vragen
Als u nog vragen heeft over deze brief, neemt u dan contact op met C. van Amerongen, team Welzijn. Dit kan via
telefoonnummer 14 0575 (zonder kengetal) of info@zutphen.nl. Wilt u als u een bericht stuurt het zaaknummer
vermelden?

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zutphen,
de burgemeester,

de secretaris,
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GR GGD Noord- en Oost-Gelderland
A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling GR GGD Noord- en OostGelderland te Warnsveld gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de
gemeenschappelijke regeling GR GGD Noord- en Oost-Gelderland op 31 december 2020 in
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
waaronder verordeningen, zoals opgenomen in Normenkader 2020 gemeenschappelijke regeling
GR GGD Noord- en Oost-Gelderland.
De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2020;
2 het overzicht van baten en lasten over 2020;
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen;
4 het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het
controleprotocol dat is vastgesteld door de gemeenschappelijke regeling op 21 november 2019
(inclusief normenkader) en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling GR GGD Noord- en Oost-Gelderland zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding
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door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op € 298.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor
fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals
voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2020. Wij
houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3
Bado.
Wij zijn met de algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan de algemeen bestuur tijdens onze
controle geconstateerde afwijkingen boven de € 10.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die
naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.
B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere
informatie, die bestaat uit het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de
paragrafen.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de
Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
jaarverslag in overeenstemming met het BBV.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor
het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, waaronder de verordeningen, zoals opgenomen in normenkader 2020.
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In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van
die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie
voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere
bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden
opgevangen toelichten in de jaarrekening.
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Voor een overzicht van onze verantwoordelijkheden inzake de controle van de jaarrekening
verwijzen wij naar de website van de NBA www.nba.nl.
Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Doetinchem, 8 april 2021
Stolwijk Kelderman

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

Verhoging inwonerbijdrage RVP – 1e begrotingswijziging 2022

Voorstel

1. In te stemmen met een voorstel voor nieuw beleid bij de Programmabegroting 2022 voor de
verhoging van de inwonerbijdrage voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.
2. In te stemmen met het toezenden van de 1e begrotingswijziging 2022 aan de gemeenteraden, die
hierover een zienswijze naar voren kunnen brengen.

Inleiding

Vanaf 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging en de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De organisatie die in een gemeente de jeugdgezondheid uitvoert,
voert voor deze gemeente ook het RVP uit. GGD NOG verzorgt de vaccinaties voor 4-18-jarigen in 21
gemeenten.
Sinds 2019 is het RVP uitgebreid. De financiering van de GGD voor het RVP vindt nog plaats op basis
van de vergoeding die het RIVM in 2017 aan de GGD heeft betaald, aangepast met de jaarlijkse
indexering en een eenmalige bijdrage in 2021. In onder meer de Uitgangspuntennota 2022 en in een
voorstel aan uw algemeen bestuur in november 2020 hebben wij een voorstel aangekondigd voor
verhoging van de inwonerbijdrage voor het RVP om deze in lijn te brengen met de reële kosten
ervan.
In het schema hieronder hebben wij de veranderingen in 2021 en 2022 rond het RVP samengevat.

2021
Onderdeel
RVP (begroot 2019)

Financiering
Inwonerbijdrage

Kostenverhoging door
“informed consent”,
verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten

eenmalig

Bedrag
Besluit
232.960

Toelichting
Vanaf 2019 loopt de
vergoeding niet meer via
RIVM, maar via het
gemeentefonds. Het
begrote bedrag is
gebaseerd op gegevens
van 2017
155.000 principebesluit
Deze taken zijn in niet in
AB 19-11-2020,
het begrote bedrag 2019
formele
opgenomen. Voor deze
begrotingswijzing doelen ontvangen de
AB 8-7-2021
gemeenten vanaf 2019
een vergoeding in het
gemeentefonds.
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Toevoeging vaccinatie
meningokokken ACWY
14-jarigen

eenmalig

Totaal 2021

132.000 Informatienota
AB 08-04-2021
Begrotingswijziging in AB 8-72021

Tot en met 2020 verliep
de vergoeding via het
RIVM. Vanaf 2021 gaat
dit via het gemeentefonds. De bedragen
hiervoor worden bij de
meicirculaire 2021 aan
het gemeentefonds
toegevoegd. Dan komt
DB met voorstel
begrotingswijziging.

519.960



In 2021 past de GGD de werkwijze aan. Door schaalvoordelen en een aangepaste organisatie
verbeteren de efficiency en de kwaliteit. Daardoor beperkt de GGD de toename van de
kosten. Dit heeft gevolgen voor de kostenberekening voor 2022.
 In 2022 wordt de HPV-vaccinatie voor jongens toegevoegd aan het RVP. Dit betekent een
substantiële kostenverhoging voor de GGD. Gemeenten ontvangen hiervoor vanaf 2022
compensatie in het gemeentefonds.
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een herberekening van de kosten van de GGD in 2022:

2022
Onderdeel
RVP (begroot 2019)
Informed consent,
verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten

Financiering
Inwonerbijdrage
Inwonerbijdrage

Vaccinatie
meningokokken ACWY
14-jarigen

Inwonerbijdrage

HPV-vaccinatie voor
jongens van 10 jaar en
inhaalcampagne

Inwonerbijdrage

Totaal 2022

Bedrag

Besluit

Toelichting
Oorspronkelijke
begroting
Voorstel vanaf 2022
structureel in
inwonerbijdrage
opnemen
Voorstel vanaf 2022
structureel in
inwonerbijdrage
opnemen

566.300

Nieuwe taak. In 2022
opgenomen in het
gemeentefonds.
Voorstel vanaf 2022
structureel in inwonerbijdrage opnemen
Voorstel nieuw
Aan de inwonerbijdrage
beleid 2022 in AB 2022 wordt € 331.267
08-04-2021;
toegevoegd. Hiervoor
Na zienswijzen
krijgen de gemeenten
raden besluit in een vergoeding uit het
AB 8-7-2021
gemeentefonds

In 2020 is een herberekening gemaakt van de totale kosten voor het RVP bij GGD NOG. Daarin zijn nu
ook de kosten voor het informed consent, het verhogen van de vaccinatiegraad en de
administratieve lasten meegenomen. Dat resulteerde in een besluit van het algemeen bestuur om
een eenmalige bijdrage van € 155.000 voor hogere lasten voor de GGD in 2021 en het voornemen
om deze hogere bijdrage in 2022 op te nemen in de inwonerbijdrage Jeugdgezondheid.
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Daarnaast is de Meningokokken ACWY-vaccinatie voor 14-jarigen in 2021 toegevoegd aan het RVP.
Hiervoor ontvangen gemeenten vanaf mei 2021 compensatie in het gemeentefonds. Voor het jaar
2021 heeft de GGD hiervoor een eenmalige bijdrage aanvullende op de inwonerbijdrage gevraagd
van € 132.000.
In 2022 wordt het RVP uitgebreid met de HPV-vaccinatie voor jongens.
Deze drie onderdelen zijn gezamenlijk aan de inwonerbijdrage 2022 toegevoegd. Door
schaalvergroting en een efficiency slag waarbij we niet langer gebruik maken van massavaccinatie
maar meermalen vaccineren in een gemeenten hebben we een besparing op de kosten kunnen
realiseren.

Beoogd effect

Een reële inwonerbijdrage voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Argumenten

1.1
Het RVP is een wettelijke taak.
Dat betekent dat het RVP, inclusief de uitbreidingen en aanpassingen uitgevoerd moeten worden. Er
kan niet voor gekozen worden om de vaccinaties niet te geven.
1.2
Door een andere werkwijze zorgt de GGD voor een efficiencyslag.
Wij passen de werkwijze aan. Zo gaan wij meerdere keren per jaar in een gemeente vaccineren, gaan
wij in blokken vaccineren en geven wij inhaalvaccinaties gedurende de groepsvaccinaties. Daarmee
beperken wij de stijging van de kosten.
1.3
De voorgestelde inwonerbijdrage is in lijn met de reële kosten.
Al bij de vorige Programmabegroting en in de Uitgangspuntennota 2022 is aangekondigd dat wij de
inwonerbijdrage voor het RVP in lijn wilden brengen met de reële kosten hiervoor. Tot nu toe
bouwden wij voort op de bijdrage die wij in 2017 ontvingen van het RIVM.
In de Programmabegroting 2022 verwerken wij de uitbreidingen en aanpassingen van het RVP van de
afgelopen jaren, met inachtneming van de efficiencyslag. In de inwonerbijdrage 2022 zijn dan de
werkelijke kosten van het RVP opgenomen.
1.4
Gemeenten ontvangen in het gemeentefonds compensatie voor de kosten van het RVP.
Op basis van onze huidige inzichten blijven wij binnen de budgetten die het ministerie beschikbaar
stelt aan gemeenten en nog beschikbaar zal stellen voor de nieuw toe te voegen onderdelen.

Kanttekeningen
1.1

Gemeenten willen geen nieuw beleid van de GGD, zonder dat oud beleid hiervoor wordt
ingeleverd.
Bij de bespreking van de begroting van de GGD laten gemeenten nogal eens weten, dat zij geen
nieuw beleid willen, zonder dat oud beleid hiervoor wordt ingeleverd. In dit geval betreft het een
uitbreiding van een wettelijke taak, waarvoor door het rijk extra middelen beschikbaar worden
gesteld aan de gemeenten.
1.2
Het betekent een kostenverhoging voor gemeenten.
In tijden waarin gemeenten financieel onder druk staan, is het niet wenselijk dat gemeenten een
kostenverhoging krijgen voorgeschoteld. In dit geval betreft het, zoals bovenstaand ook al
aangegeven, een uitbreiding van een wettelijke taak, waarvoor gemeenten via het gemeentefonds
compensatie ontvangen.
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Financiën

Het voorstel behelst een verhoging van de inwonerbijdrage voor gemeenten met € 331.267 in 2022.
Gemeenten ontvangen hiervoor compensatie in het gemeentefonds.

Vervolg

Na instemming door uw algemeen bestuur zenden wij de voorgestelde begrotingswijziging naar de
gemeenteraden. Zij kunnen hierover een zienswijze naar voren brengen.
In de vergadering van 8 juli 2021 stelt uw bestuur de Programmabegroting 2022 vast.

Communicatie
--Warnsveld, 18 maart 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen

1. Toelichting 1e begrotingswijziging 2022 – Verhoging inwonerbijdrage RVP
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Toelichting 1e Begrotingswijziging Programmabegroting 2022 GGD NOG

Verhoging inwonerbijdrage Rijksvaccinatieprogramma
Samenvatting
De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een gemeentelijke
verantwoordelijkheid. De afgelopen jaren kende het RVP enkele uitbreidingen en
aanpassingen.
De GGD voert voor de gemeenten het RVP voor 4 – 18-jarigen uit. Dit jaar passen wij onze
werkwijze aan. Hiermee zijn wij zichtbaarder voor de gemeenten en geven wij de uitvoering
efficiënter vorm. De inzet is om hiermee de vaccinatiegraad te verhogen.
In 2022 wordt het RVP uitgebreid met de HPV-vaccinatie voor jongens en wordt invulling
gegeven aan het informed consent.
In verband met deze uitbreidingen stijgen de kosten voor de GGD. De gemeenten ontvangen
hiervoor compensatie in het gemeentefonds.
Verantwoordelijkheid gemeenten voor het RVP
Op 1 januari 2019 is de wijziging van de Wet publieke gezondheid in werking getreden
waarmee gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor de jeugd tot 18 jaar. Het college van burgemeester en
wethouders draagt ervoor zorg, dat dit programma wordt uitgevoerd door de organisatie die
de jeugdgezondheidszorg uitvoert.
De gemeenten ontvangen hiervoor middelen in het gemeentefonds. In 2019 ontvingen de 21
gemeenten waarvoor de GGD het RVP uitvoert, een bedrag van ruim € 1.200.000. Nadien
zijn en worden nog toevoegingen aan het gemeentefonds gedaan voor de uitvoering van de
Meningokokken ACWY1- en HPV-vaccinaties.
Uitvoering door GGD
De GGD voert voor de gemeenten het Rijksvaccinatieprogramma voor 4- tot 18-jarigen uit
(m.u.v. de gemeente Apeldoorn). De GGD vaccineert kinderen en jongeren tegen DTP, BMR,
HPV en Meningokokken ACWY.
Organisatie vaccinaties tot nu toe
GGD NOG organiseert voor de uitvoering van het RVP vaccinatiebijeenkomsten, de
zogenaamde groepsvaccinatie. Tot op heden vindt dat plaats door tweemaal per jaar grote

1

In de decembercirculaire is aangegeven dat de middelen voor het uitvoeren van MenACWY
(meningokokken) vaccin voor 14-jarigen naar het gemeentefonds gaan. Bij de meicirculaire worden
deze middelen aan het gemeentefonds toegevoegd.
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vaccinatiebijeenkomsten (groepsvaccinatie) voor jeugdigen te organiseren. Daarnaast
worden meerdere inhaalspreekuren gepland voor jeugdigen die de vaccinatie gemist hebben
en extreem angstige kinderen. Deze inhaalspreekuren zijn overvol en moeten regelmatig
uitgebreid worden.
Kwaliteitsverhoging en efficiencyverbeteringen
In 2021 werkt de GGD aan het verhogen van de kwaliteit en het verbeteren van de efficiency
van de uitvoering van het RVP. De maatregelen betreffen:
a) het meerdere malen per jaar vaccineren in één gemeente;
b) het organiseren van het vaccinatieproces door het team Jeugdgezondheid;
c) het samenstellen van een vaccinatieteam dat bestaat uit de professionals die ook in
de betreffende gemeente de jeugdgezondheid voor hun rekening nemen;
d) het vaccineren in blokken, waarbij slechts één soort vaccin wordt toegediend;
e) het inhalen van vaccinaties tijdens de groepsvaccinatie, zodat minder inzet op het
inhaalspreekuur nodig is.
Hiermee is de uitvoering minder foutgevoelig en meer op gemeentelijk niveau ingericht. Wij
streven hiermee naar een verhoging van de vaccinatiegraad.
Uitbreiding en wijziging in het Rijksvaccinatieprogramma
Het RVP bestaat uit vaccinaties voor DTP en BMR (9-jarigen), HPV (13-jarige meisjes) en
vanaf 2019 ook voor MenACWY (14-jarigen). Daarnaast worden inhaalvaccinaties gegeven
aan kinderen en jongeren, omdat zij dat op een eerder moment gemist hebben.
In 2022 wordt het RVP uitgebreid met de HPV-vaccinatie voor jongens. Dit betekent een
aanzienlijke uitbreiding van het programma.
De leeftijd waarop de HPV-vaccinatie wordt gegeven wordt in 2022 verlaagd van 12 naar 10
jaar. En jongeren vanaf 16 jaar die vaccinaties uit het RVP gemist hebben worden in de
gelegenheid gesteld gemiste vaccinaties in te halen.
Dit betekent een inhaalslag die wij over een periode van twee jaar uitsmeren.
Financiering Rijksvaccinatieprogramma
Vanaf 2019 is het RVP opgenomen in de inwonerbijdrage van de GGD. Tot 2019 betaalde het
RIVM aan de GGD per gegeven vaccin. Vanaf 2019 zijn de middelen voor het RVP
opgenomen in het gemeentefonds.
Er is destijds gekozen voor een vooraf bepaald totaalbedrag voor de taak; er werd dus niet
afgerekend op aantallen vaccinaties. Voor de bepaling van het bedrag dat de 21 betrokken
NOG-gemeenten aan de GGD betalen voor het RVP, is uitgegaan van de vergoeding die het
RIVM in 2017 aan de GGD heeft betaald.
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Na 2017 hebben diverse veranderingen plaatsgevonden, zonder dat de financiering is
aangepast. In de RVP-uitkering die de gemeenten ontvangen via het gemeentefonds is wel
rekening gehouden met een hogere vaccinatiegraad en informed consent (individueel advies
en instemming).
Herberekening kosten in 2020
In 2020 is een herberekening gemaakt van de totale kosten voor het RVP bij GGD NOG.
Daarin zijn nu ook de kosten voor het informed consent, het verhogen van de
vaccinatiegraad en de administratieve lasten meegenomen. Dat resulteerde in een besluit
van het algemeen bestuur om een eenmalige bijdrage van € 155.000 voor hogere lasten
voor de GGD in 2021 en het voornemen om deze hogere bijdrage in 2022 op te nemen in de
inwonerbijdrage Jeugdgezondheid.
Daarnaast is de Meningokokken ACWY-vaccinatie voor 14-jarigen in 2021 toegevoegd aan
het RVP. Hiervoor ontvangen gemeenten vanaf mei 2021 compensatie in het
gemeentefonds. Voor het jaar 2021 heeft de GGD hiervoor een eenmalige bijdrage
aanvullende op de inwonerbijdrage gevraagd . Het algemeen bestuur wordt een voorstel
voorgelegd om deze kosten met ingang van 2022 in de inwonerbijdrage op te nemen.
Nieuwe werkwijze GGD en uitbreiding RVP in 2022
Enerzijds is er in 2022 een aanzienlijke uitbreiding van het RVP in verband met de toevoeging
van de HPV-vaccinatie voor jongens.
Anderzijds passen wij onze werkwijze aan, waardoor we onder andere het
vaccinatieprogramma en het -proces meer efficiënt inrichten (zie boven).
Uitgangspunt is dat we een vaccinatiegraad halen van 95%.
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Samenvatting veranderingen RVP

2021
Onderdeel
RVP (begroot 2019)

Financiering
Inwonerbijdrage

Kostenverhoging door
“informed consent”,
verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten

eenmalig

Toevoeging vaccinatie
meningokokken ACWY
14-jarigen

eenmalig

Totaal 2021




Bedrag
Besluit
232.960

Toelichting
Vanaf 2019 loopt de
vergoeding niet meer via
RIVM, maar via het
gemeentefonds. Het
begrote bedrag is
gebaseerd op gegevens
van 2017
155.000 principebesluit
Deze taken zijn in niet
AB 19-11-2020,
het begrote bedrag 2019
formele
opgenomen. Voor deze
begrotingswijzing doelen ontvangen de
AB 8-7-2021
gemeenten vanaf 2019
een vergoeding in het
gemeentefonds.
132.000 Informatienota
Tot en met 2020 verliep
AB 08-04-2021
de vergoeding via het
Begrotingswijzi- RIVM. Vanaf 2021 gaat
ging in AB 8-7dit via het gemeente2021
fonds. De bedragen
hiervoor worden bij de
meicirculaire 2021 aan
het gemeentefonds
toegevoegd. Dan komt
DB met voorstel
begrotingswijziging.

519.960

In 2021 past de GGD de werkwijze aan. Door schaalvoordelen en een aangepaste organisatie
verbeteren de efficiency en de kwaliteit. Daardoor beperkt de GGD de toename van de
kosten. Dit heeft gevolgen voor de kostenberekening voor 2022.
In 2022 wordt de HPV-vaccinatie voor jongens toegevoegd aan het RVP. Dit betekent een
substantiële kostenverhoging voor de GGD. Gemeenten ontvangen hiervoor vanaf 2022
compensatie in het gemeentefonds.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een herberekening van de kosten van de GGD in 2022:

2022
Onderdeel
Informed consent,
verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten

Financiering
Inwonerbijdrage

Vaccinatie
meningokokken ACWY
14-jarigen

Inwonerbijdrage

Bedrag

Besluit

Toelichting
Voorstel vanaf 2022
structureel in
inwonerbijdrage
opnemen
Voorstel vanaf 2022
structureel in
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inwonerbijdrage
opnemen
HPV-vaccinatie voor
jongens van 10 jaar en
inhaalcampagne

Totaal 2022

Inwonerbijdrage

566.300

Nieuwe taak. In 2022
opgenomen in het
gemeentefonds.
Voorstel vanaf 2022
structureel in inwonerbijdrage opnemen
Voorstel nieuw
Aan de inwonerbijdrage
beleid 2022 in AB 2022 wordt € 331.267
08-04-2021;
toegevoegd. Hiervoor
Na zienswijzen
krijgen de gemeenten
raden besluit in een vergoeding uit het
AB 8-7-2021
gemeentefonds

Met het bedrag van € 566.300 voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma in 2022
blijven wij op basis van de huidige inzichten binnen de budgetten die het ministerie al
beschikbaar stelt aan de gemeenten via het gemeentefonds voor de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma en beschikbaar zal stellen voor de nieuw toe te voegen
onderdelen.
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Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

BESLUIT:

de 1e wijziging van de begroting 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juli 2021

mw. drs. J.J. Baardman
directeur publieke gezondheid

GGD Noord- en Oost-Gelderland

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

1e begrotingswijziging 2022
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1e begrotingswijziging 2021
Het dagelijks bestuur van de GGD NOG heeft de concept programmabegroting 2022 opgesteld. Na bespreking in
het algemeen bestuur op 8 april 2021 zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de gemeenteraden. De
raden kunnen desgewenst tot 8 juni 2021 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op
8 juli 2021 over de Programmabegroting 2022.
Tegelijk met de Programmabegroting 2022 heeft het dagelijks bestuur een voorstel voor nieuw beleid 2022
voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma voorgelegd aan het algemeen bestuur en de
gemeenteraden. Dit voorstel heeft invloed op de gemeentelijke inwonerbijdrage 2022 en leidt tot
verschuivingen tussen de programma’s. Dit is verwerkt in deze 1e begrotingswijzing 2022. De begroting 2022 is
ook na de 1e begrotingswijziging sluitend. In het onderstaande overzicht staan per programma de ramingen van
de Programmabegroting 2022, de 1e begrotingswijziging 2022 en de verschillen daartussen.

Bedragen in € 1.000
Rekening van baten en lasten per
programma

Programma
begroting 2022

1e begrotings
wijziging 2022

afwijking

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

1.030
5.185
-4.155
0
0
-4.155

780
5.242
-4.462
0
0
-4.462

-250
57
-307
0
0
-307

6.023
7.385
-1.362
0
0
-1.362

6.023
7.385
-1.362
0
0
-1.362

0
0
0
0
0
0

458
1.846
-1.388
23
0
-1.411

458
1.846
-1.388
23
0
-1.411

0
0
0
0
0
0

51
5.357
-5.306
0
0
-5.306

51
5.381
-5.330
0
0
-5.330

0
24
-24
0
0
-24

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
GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2022
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Bedragen in € 1.000
Rekening van baten en lasten per
programma

Programma
begroting 2022

1e begrotings
wijziging 2022

afwijking

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

12.487
253
12.234
0
0
12.234

12.818
253
12.565
0
0
12.565

331
0
331
0
0
331

Toelichting:
Jeugdgezondheid
In de programmabegroting 2022 is het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen conform 2021. Bij de baten zijn
de opbrengsten van het RIVM voor meningokokken en de Kostenverhoging door “informed consent”, verhogen
vaccinatiegraad en administratieve lasten opgenomen. In de 1e begrotingswijziging 2022 zijn de opbrengsten
meegenomen bij de inwonerbijdrage. Door de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma met HPVvaccinatie voor jongens van 10 jaar stijgen de lasten voor het programma Jeugdgezondheid. Deze extra lasten
worden gedekt door een hogere opbrengst bij het programma inwonerbijdrage en projecten.
Overhead:
Door de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma stijgen de lasten bij het programma overhead met
€ 24.000. De extra lasten worden gedekt door een hogere opbrengst bij het programma inwonerbijdrage en
projecten.
Inwonerbijdrage en projecten:
De inwonerbijdrage is bij de 1e begrotingswijziging 2022 € 331.267 hoger. Hiervan was € 250.000 opgenomen bij
het programma jeugdgezondheid als baten voor de opbrengsten van het RIVM voor de meningokokkenvaccinatie en de kostenverhoging door “informed consent”, verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten
opgenomen. Het restant wordt veroorzaakt door de toevoeging van HPV-vaccinatie voor jongens van 10 jaar
aan het rijksvaccinatieprogramma.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2022
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Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Rekening van baten en lasten per
programma

Programma
begroting 2022

1e begrotings
wijziging 2022

afwijking

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

GGD Noord- en Oost-Gelderland

20.049
20.026
23
23
0
0

20.130
20.107
23
23
0
0

81
81
0
0
0
0

1e begrotingswijziging 2022
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Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2022

Gemeente

Aantal
Aantal
inwoners
inwoners
30-12-2020 30-12-2020
incl
excl.
Apeldoorn Apeldoorn

Rijksvaccinatie
programma

Programma
begroting
2022

1e
begrotings
wijziging
2022

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

27.120
43.846
36.083
58.263
36.038
29.572
39.349
29.041
299.312

27.120
43.846
36.083
58.263
36.038
29.572
39.349
29.041
299.312

13.478
21.791
17.933
28.956
17.910
14.697
19.556
14.433
148.755

445.817
720.770
593.157
957.767
592.417
486.125
646.845
477.396
4.920.293

459.295
742.561
611.090
986.723
610.327
500.821
666.401
491.829
5.069.048

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

164.770
20.877
33.197
12.226

0
20.877
33.197
12.226

18.774
33.944
24.797

18.774
33.944
24.797

48.099
356.684

48.099
191.914

0
10.376
16.499
6.076
0
9.330
16.870
12.324
0
23.905
95.379

1.345.622
343.190
545.715
200.979
-3.524
308.620
557.994
407.630
-7.067
790.684
4.489.844

1.345.622
353.566
562.213
207.055
-3.524
317.950
574.864
419.954
-7.067
814.589
4.585.224

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord-Veluwe

23.429
27.017
48.722
28.029
23.756
24.370
175.323

23.429
27.017
48.722
28.029
23.756
24.370
175.323

11.644
13.427
24.214
13.930
11.806
12.112
87.133

385.142
444.124
800.925
460.760
390.517
400.611
2.882.078

396.786
457.551
825.139
474.690
402.324
412.722
2.969.212

Totaal GGD NOG
831.319
666.549
Korting Hattem ivm logopedie
Korting Voorst ivm logopedie
Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner
Bijdrage per inwoner

331.267

12.292.216
3.524
7.067
12.302.806
16,439

12.623.483
3.524
7.067
12.634.074
16,936

GGD Noord- en Oost-Gelderland

331.267
0,497

1e begrotingswijziging 2022
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

10

Overlegdatum:

8-4-2021

Portefeuillehouder:

S.W. Krooneman

Informatienota
Onderwerp

Eenmalige bijdrage 2021 toevoeging Meningokokken ACWY-vaccinatie 14-jarigen aan RVP

Kennisnemen van

de voortgang rond de toevoeging Meningokokken vaccinatie voor 14-jarigen aan het RVP en de
kosten die dit met zich meebrengt.

Inleiding

Uw bestuur heeft op 19 november 2020 (bij agendapunt 7, beslispunt 4) besloten dat er voor 2021
een eenmalige bijdrage van de deelnemende gemeenten komt voor de toevoeging meningokokken
(MenACWY) vaccinatie voor 14-jarigen aan het RVP (zie bijlage). Tot en met 2020 betaalde het RIVM
deze kosten rechtstreeks aan de GGD.
Wij hebben toen aangekondigd dat wij, zodra meer bekend is, met een voorstel komen voor een
extra bedrag voor 2021. De ministier van BZK meldt in de Decembercirculaire 2020 dat het
gemeentefonds vanaf 2021 structureel wordt opgehoogd voor de uitvoering van meningokokken
vaccinatie voor 14-jarigen.

Kernboodschap

De hoogte van de bijdrage die de gemeenten ontvangen in het gemeentefonds voor de
meningokokken vaccinatie voor 14-jarigen wordt in de meicirculaire 2021 bekend gemaakt. Wij
kunnen in inschatting maken van het bedrag dat wij verwachten nodig te hebben voor het vaccineren
van 14-jarigen voor ACWY. We gaan daarbij uit van:
 vaccinatiegraad van 85%
 7.500 te vaccineren 14-jarigen
 tarief per vaccinatie € 20,66 (vooralsnog uitgangspunt van VWS, zie VNG-ledenbrief d.d. 17-122020)
Met deze uitgangspunten komen we op een bijdrage van ruim € 132.000.
In de meicirculaire 2021 bekend wordt welk bedrag is toegevoegd aan het gemeentefonds voor de
meningokokken vaccinatie voor 14-jarigen. Aan het einde van 2021 maken we een afrekening op
basis van de werkelijk aantal gevaccineerde 14-jarigen. Dan verrekenen wij dit in het jaarresultaat
2021.
Voor een overzicht van de veranderingen rond het RVP verwijzen wij u naar agendapunt 10.
Verhoging inwonerbijdrage RVP – 1e begrotingswijziging 2022.

Communicatie
n.v.t.
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Vervolg


In AB van 8 juli 2021 komt een voorstel met begrotingswijziging voor de hoogte van de eenmalige
bijdrage 2021 meningokokken vaccinatie voor 14-jarigen.

Warnsveld, 18 maart 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen

1. Adviesnota AB Bijdrage gemeenten Rijksvaccinatie d.d. 19-11-2020
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BIJLAGE TER INFO BIJ AGENDAPUNT 10

Algemeen bestuur

AB 8 april 2021
Agendapunt:

7

Overlegdatum:

19-11-2020

Portefeuillehouder:

S.W. Krooneman

Adviesnota
Onderwerp

Bijdrage gemeenten Rijksvaccinatieprogramma

Voorstel

1. aan de betrokken 21 gemeenten een eenmalige bijdrage voor hogere lasten rijksvaccinatieprogramma ad € 155.000 in rekening te brengen over 2021;
2. de bijdrage voor hogere lasten RVP voor 2022 op te nemen in de inwonerbijdrage jeugdgezondheidszorg;
3. de meningokokken ACWY-vaccinatie 14-jarigen als toegevoegd onderdeel van het RVP vanaf
2022 in de inwonerbijdrage op te nemen;
4. voor 2021 een eenmalige bijdrage voor toevoeging ACWY-vaccinatie 14-jarigen aan RVP in
rekening te brengen.

Inleiding

In de programmabegroting 2021 staat dat de inwonerbijdrage voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vooralsnog gelijk blijft aan 2020; met uitzondering van de jaarlijkse
indexering. Eerst moet helder zijn welke inwonerbijdrage nodig is, nadat alle wijzigingen in 2020 en
2021 zijn doorgevoerd.
Wij hebben in de Programmabegroting 2021 uitgesproken voor 2021 te overleggen met gemeenten
welke extra werkzaamheden, inclusief financiën, nodig zijn voor het verhogen van de vaccinatiegraad
en het invoeren van het informed consent. De bedoeling is meerkosten in rekening te brengen bij de
21 gemeenten waarvoor de GGD het Rijksvaccinatieprogramma uitvoert, als onderdeel van
jeugdgezondheid. Verder is inmiddels meer bekend over de toevoeging van middelen voor het RVP
aan het gemeentefonds.
De GGD heeft navraag gedaan bij de gemeenten welk bedrag zij uit het gemeentefonds ontvangen
voor het RVP en welke deel daarvan zij aan de jeugdgezondheidsorganisaties 0-4-jarigen betalen. Uit
dit onderzoek blijkt dat de gemeenten ruim € 250.000 meer ontvangen uit gemeentefonds voor het
RVP dan er wordt uitgekeerd aan de jeugdgezondheidsorganisaties 0-4-jarigen en aan de GGD voor
de 4-18-jarigen.
De meningokokken ACWY-vaccinatie voor 14-jarigen wordt per 2021 toegevoegd aan het RVP. Er
volgt nog nader bericht hoe en welke bedragen in het gemeentefonds worden opgenomen. Zodra
meer bekend is, komen wij met een voorstel voor een extra bedrag voor 2021. Vanaf 2022 stellen wij
voor deze kosten op te nemen in de inwonerbijdrage.

Beoogd effect

Een goede en kostendekkende uitvoering van het wettelijk vastgestelde Rijksvaccinatieprogramma.
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Argumenten

1.1. De bekostiging van de RVP-werkzaamheden door GGD NOG past niet meer bij de huidige
uitvoering.
Vanaf 2019 is het RVP opgenomen in de inwonerbijdrage van de GGD. Tot 2019 betaalde het RIVM
aan de GGD per gegeven vaccin. Vanaf 2019 zijn de middelen voor het RVP opgenomen in het
gemeentefonds. Er is gekozen voor een vooraf bepaald totaalbedrag voor de taak; er wordt dus niet
afgerekend op aantallen vaccinaties. Voor de bepaling van het bedrag dat de 21 betrokken NOG
gemeenten aan de GGD betalen voor het RVP, is uitgegaan van de vergoeding die het RIVM in 2017
aan de GGD heeft betaald. Dit bedrag was € 214.000.
Na 2017 hebben diverse veranderingen plaatsgevonden, zonder dat de financiering is aangepast. In
de RVP-uitkering die de gemeenten ontvangen via het gemeentefonds is wel rekening gehouden met
een hogere vaccinatiegraad en informed consent (individueel advies en instemming).
In 2020 hebben wij een berekening gemaakt wat nu de totale kosten voor het RVP zijn bij GGD NOG.
Dit resulteert in een tekort van € 155.000. Dit tekort is nog exclusief de verandering van opzet in
verband met COVID-19.
1.2. De vaccinatiegraad is toegenomen.
De (geïndexeerde) vergoeding van € 225.000 was gebaseerd op de vaccinatiegraad (aantallen) in
2017. De vaccinatiegraad was toen lager dan op dit moment. Doordat toen gekozen is voor een
taakgerichte financiering, wordt de GGD hier niet voor gecompenseerd. De kosten nemen door een
hogere vaccinatiegraad wel toe, maar de GGD krijgt hier geen extra vergoeding voor.
1.3. Er is een toename van administratieve taken
Tot 2019 verliep de registratie van ingeënte kinderen via het RIVM. Vanaf 2019 worden de gegeven
vaccinaties geregistreerd in het jeugdgezondheidsdossier van de GGD. Dit betekent een extra
administratieve last voor de GGD, wat niet in de oorspronkelijke berekening van de bijdrage is
meegenomen:
 elke vaccinatie wordt nu niet alleen landelijk, maar ook lokaal in het kinddossier geregistreerd.
 ook het moment van vaccineren en de verantwoordelijke arts worden nu bij elk kind
geregistreerd.
 bij elk kind wordt tegenwoordig de legitimatie gecontroleerd.
1.4. Deels toepassen van informed consent leidt tot hogere lasten.
Informed consent is vanaf 2019 een verplicht onderdeel van het RVP. Bij informed consent gaat het
erom dat het ouders en kinderen vooraf goed worden geïnformeerd over de inenting. Zij moeten
individueel toestemming geven voor het vaccineren en het uitwisselen van persoonsgegevens. De
kosten hiervoor zijn niet in de oorspronkelijke berekening van de bijdrage meegenomen:
 tijdens elk individueel contactmoment bespreekt de professional met het kind en/of ouder de
vaccinatiegraad en beoordeelt daarbij het vaccinatieschema in het dossier (1 minuut in gezondheidsonderzoek 4 jarigen basisonderwijs en gezondheidsonderzoek voortgezet onderwijs klas 2).
 om tegemoet te komen aan de meer kritische houding van ouders ten aanzien van vaccinaties
worden meer individuele gesprekken gevoerd op het artsenspreekuur. De jeugdarts bespreekt
met ouders de vaccinaties.
 daarnaast worden tijdens de vaccinatiedagen extra artsen ingepland om de vragen van ouders te
kunnen beantwoorden.
1.5. De GGD maakt extra kosten door de opschaling van het RVP.
Om het RVP goed en professioneel uit te voeren zijn er diverse aanpassingen geweest. In 2019 is de
vaccinatie meningokokken ACWY voor 14-jarigen toegevoegd aan het programma:
 de uitbreiding van het RVP zorgt voor meer complexiteit rond het vaccinatieschema.
 samen met een hogere vaccinatiegraad zorgt dit er ook voor dat de vaccinatierondes grote logistieke operaties zijn geworden. Inhuur van een logistiek medewerker en een kleine vrachtauto
zijn noodzakelijk geworden.
 de medewerkers zijn opnieuw geschoold over de wijzigingen in het RVP.
2
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1.6. Er is sprake van een toename van afwijkende vaccinatieschema’s.
Meer kinderen krijgen een afwijkend vaccinatieschema. Dit vraagt een extra inzet van de artsen en
(soms) om een extra vaccinatiemoment buiten de reguliere vaccinatiedagen:
 er zijn meer nieuwkomers (westers en niet-westers) die nog een (soms afwijkend) vaccinatieprogramma moeten krijgen.
 er zijn meer kritische ouders die later met vaccinaties willen beginnen of een afwijkend
vaccinatieschema voor hun kind willen. Dit vraagt extra tijd van de arts en soms om extra
vaccinatiemomenten.
1.7. Er is sprake van een toename van vaccinaties buiten de reguliere vaccinatiemomenten.
De spreekuren voor (inhaal)vaccinaties worden erg goed bezocht. Er bestaat soms een wachttijd en
er zijn geregeld extra spreekuren ingepland. De GGD zet daarbij meer verpleegkundigen in:
 de nieuwkomers en kinderen met een afwijkend schema hebben vaccinaties nodig buiten de
reguliere vaccinatiemomenten. Er zijn meer nieuwkomers en kinderen met afwijkende schema’s .
 meer ouders geven aan dat hun kind lastig te prikken is en in een rustige setting (inhaalspreekuur) gevaccineerd moet worden.
1.8. De landelijke campagnes hebben effect en leiden tot meer werk voor de GGD.
Er zijn landelijke en regionale campagnes gestart om de vaccinatiegraad te verhogen. Met name de
inhaalvaccinaties voor HPV en meningokokken ACWY vragen meer inzet van de GGD:
 het beoordelen van de vaccinaties voor meisjes ouder dan 15 jaar (HPV) vraagt meer tijd.
 de aandacht voor het belang van de vaccinaties en de meer kritische houding van ouders zorgt
voor meer vragen. Ouders zijn veel meer gebruik gaan maken van de mogelijkheid om online hun
vragen te stellen. (RVP mailbox).
1.9. De inwonerbijdrage 2021 is al vastgesteld in de programmabegroting
Op 9 juli 2020 is de programmabegroting 2021 vastgesteld. Daarmee is ook de inwonerbijdrage 2021
vastgesteld. Het is niet gebruikelijk dat de inwonerbijdrage tussentijds wordt aangepast. Voor 2021
stellen wij om pragmatische redenen voor te kiezen voor een eenmalige bijdrage voor de meerkosten van het RVP. De uitgevoerde inventarisatie geeft aan dat gemeenten minder uitkeren aan de
jeugdgezondheidsorganisaties voor het RVP dan zij hiervoor ontvangen uit gemeentefonds.
2.1. De bijstelling van de inwonerbijdrage jeugdgezondheidszorg over 2022 kan plaatsvinden via de
gebruikelijke procedure van de programmabegroting 2022.
Binnenkort start de procedure voor de begroting 2022, met uitgangspuntennota en programmabegroting die aan de raden worden voorgelegd voor een zienswijze. De hogere kosten van de
uitvoering van het RVP kunnen hier als “nieuw beleid” worden meegenomen.
3.1. De meningokokken ACWY-vaccinatie voor 14-jarigen wordt toegevoegd aan het RVP en de
gemeenten ontvangen hiervoor middelen in het gemeentefonds
GGD GHOR Nederland, Actiz en RIVM geven in hun gezamenlijke nieuwsbrief van 7 oktober 2020 aan
dat vanaf 1 januari 2021 de meningokokken ACWY-vaccinatie formeel deel uit maakt van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit betekent dat de rechtstreekse bekostiging door het RIVM van deze
vaccinatie aan de GGD per 2021 vervalt en de bekostiging via het gemeentefonds gaat lopen. Nader
bericht hierover volgt nog via ActiZ / GGD GHOR Nederland.
De gemeente krijgen jaarlijks een vergoeding voor de meningokokken ACWY-vaccinatie voor 14jarigen in het gemeentefonds. De GGD voert deze vaccinatie jaarlijks uit. Het ligt voor de hand om
deze vergoeding aan de GGD, net zoals bij de overige RVP taken, via de inwonerbijdrage te laten
lopen.
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4.1. De inwonerbijdrage 2021 is al vastgesteld in de programmabegroting.
Op 9 juli 2020 is de programmabegroting 2021 vastgesteld. Daarmee is ook de inwonerbijdrage 2021
vastgesteld. Het is niet gebruikelijk dat de inwonerbijdrage tussentijds wordt aangepast. Voor 2021
stellen wij om pragmatische redenen voor te kiezen voor een eenmalige bijdrage voor de kosten van
meningokokken ACWY-vaccinatie 14-jarigen. Zoals hiervoor aangegeven, ontvangen gemeenten
hiervoor compensatie via het gemeentefonds.

Kanttekeningen

1.1. Kosten zouden kunnen worden bespaard door het niet toepassen van informed consent.
In dit voorstel is voor een beperkt deel informed consent ingevoerd door middel van een extra arts,
aan wie op de vaccinatie-locatie vragen kunnen worden gesteld. Als we dit niet doen, ontstaan lange
wachtrijen, wat onvrede kan geven en hierdoor mogelijk een lagere vaccinatiegraad. Bovendien is
het een wettelijk verplichte werkwijze bij het RVP.
Hoe een werkwijze ingevoerd kan worden met volledig informed consent werken we nog nader uit,
op basis van landelijk overleg en advies.
1.2. Er wordt geen rekening gehouden met aanpassing in verband met COVID-19.
Deze opzet met de daarbij behorende financiering is nog vóór COVID-19. De meerkosten als gevolg
van COVID-19 nemen we mee bij de extra kosten als gevolg van COVID-19. We gaan ervan uit dat
deze kosten volledig door het Rijk worden vergoed.
1.3. De voor 1 juli 2020 uitgevoerde meningokokken ACWY-vaccinatie voor 14-jarigen is niet
meegenomen in de berekening.
Door de corona-uitbraak is het RVP in maart stilgelegd. Wel moest de vaccinatie tegen meningokokken voor 1 juli 2020 worden uitgevoerd. De extra kosten hiervan zijn niet meegenomen. Ook een
eventuele andere opzet van de campagne in het najaar is hier nog niet financieel in meegenomen.
Deze campagne wordt betaald door het RIVM. We gaan ervan uit dat de meerkosten door het RIVM
worden vergoed.
1.4. en 3.1. Het kost de gemeente extra geld.
Dit voorstel omvat een hogere bijdrage van gemeenten, terwijl die in financieel zwaar weer verkeren.
Zoals de inventarisatie onder de gemeenten aangeeft, keren gemeenten minder uit aan de jeugdgezondheidsorganisaties voor het RVP dan zij hiervoor ontvangen uit gemeentefonds.
Verder ontvangen de gemeenten extra geld uit het gemeentefonds voor de meningokokken ACWYvaccinatie van 14-jarigen. Zodra we weten om welke bedragen het gaat, kunnen we de gemeenten
informeren of dit budget voldoende is. Anders gaan we in overleg met de gemeenten op zoek naar
een oplossing. De insteek is dat de gemeenten niet meer betalen dan dat zij ontvangen uit het
gemeentefonds.
1.5. en 3.2. Bij de verhogingen van de bijdrage aan de GGD over 2021 worden de gemeenteraden niet
gevraagd om een zienswijze.
De Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG bepaalt dat de gemeenteraden bij een verhoging van de
inwonerbijdrage de gelegenheid krijgen om binnen acht weken een zienswijze te geven op de
betreffende begrotingswijziging. Om pragmatische redenen stellen we hier voor om over 2021 te
spreken over eenmalige bijdragen. Vervolgens vindt de formele zienswijzenprocedure over de
structurele verhoging plaats bij de Uitgangspuntennota en Programmabegroting 2022. Deze
procedure start in december 2020. Dan verwachten wij ook meer informatie te hebben en kunnen de
gemeenteraden op basis van actuele informatie hun standpunt bepalen.

Financiën

In de gemeentelijke bijdrage 2021 is € 225.000 opgenomen voor het RVP. De begrote kosten
bedragen € 380.000. Dit levert een nadeel op van € 155.000.
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Aan de 21 gemeenten wordt hiervoor in 2021 een eenmalige bijdrage gevraagd van € 155.000, wat
neerkomt op € 0,2334 per inwoner.
Bijgevoegd is een overzicht van de financiële gevolgen per gemeente.

Vervolg

De financiële gevolgen over het jaar 2021 worden verwerkt in de begrotingswijziging bij de 1e
Bestuursrapportage 2021 (AB juni 2021). Als het algemeen bestuur instemt met het voorstel, worden
de meerkosten via eenmalige bijdragen 2021 in rekening gebracht bij de gemeenten.
De voorstellen voor 2022 lopen mee in de procedure voor de begroting 2022.

Communicatie

Zoals gebruikelijk rondom AB-voorstellen.

Warnsveld, 22 oktober 2020
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen

1. Overzicht financiële gevolgen per gemeente

5

218

