AGENDA

Algemeen Bestuur

Datum:
Tijd:
Plaats:

8-7-2021
14.15 uur
eigen locatie: via beeldbellen (zie link MS Teams in uitnodiging in de
digitale agenda). De vergadering is via een livestream te volgen, zie
website GGD NOG)

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Verslag vergadering d.d. 8 april 2021
Bijlage: concept-verslag

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Stand van zaken aanpak COVID-19 (nazending)

5.

Stand van zaken producten GGD – mei 2021

6.

1e Bestuursrapportage 2021 en 3e begrotingswijziging 2021

Lijst

Informatienota

Informatienota
Bijlage: notitie stand van zaken

Adviesnota
Bijlagen: rapportage / begrotingswijziging

7.

Programmabegroting 2022 en 1e begrotingswijzing 2022 (nazending

8.

Aanwijzing accountant 2021 en 2022 (nazending)

9.

Grip op samenwerking

10.

Aanbesteding medische arrestantenzorg

Adviesnota
Bijlagen: programmabegroting 2022 / 1e begrotingswijziging 2022 / samenvatting ontvangen
zienswijzen totaalbestand zienswijzen

Adviesnota
Bijlage: concept-overeenkomst

Adviesnota
Bijlagen: brief Lochem /brief Epe / reactie DB aan Lochem / reactie DB aan Epe / dashboard Apeldoorn

Adviesnota
Bijlage: notitie

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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11.

Financiële risico’s herwaardering functies

12.

Jeugdgezondheid adolescenten(nazending)

13.

Stand van zaken publieke gezondheid statushouders

Adviesnota

Adviesnota
Bijlagen: notitie / projectplan / overzicht bijdragen

Adviesnota
Bijlage: overzicht aantallen

14.

Eenmalige bijdrage 2021 RVP voor MenACWY-vaccinatie 14-jarigen (nazending)
Informatienota
Bijlage: overzicht verdeling kosten

15.

Aanwijzing plaatsvervangend directeur publieke gezondheid (nazending)

16.

Brief GGD GHOR NL - DPG Raad aan informateur

Adviesnota

Informatienota
Bijlagen: brief / position papers

17.

Takendiscussie

18.

Rondvraag en sluiting

Adviesnota
Bijlagen: brief aan colleges / procesnotitie / Koersnotitie / quick scan Lysias
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Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: 8 april 2021 om 14.15 uur,
Locatie: eigen locatie deelnemers (beeldbellen via
Microsoft Teams)
Aanwezig:

Volgende vergadering:
8 juli 2021

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),
M.E. Companjen (Harderwijk)F.M. Hospers (Hattem), S. Nienhuis (Heerde),
H. van Zeijts (Lochem), G.J.M. Mijnen (Montferland), 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 Oost-Gelderland);
namens GGD Noord- en Oost-Gelderland: J.J. Baardman (directeur publieke
gezondheid), R. Schwebke (controller), T. Nijland (directiesecretaris);

Afwezig:

J.C. Wikkerink (Aalten), P. Teeninga (Nunspeet),

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.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering d.d. 18 februari 2021

Het AB stelt het verslag ongewijzigd vast.
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3. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Op 11 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Lochem besloten een initiatiefvoorstel
“Grip op samenwerken” unaniem aan te nemen. Lochem loopt hiermee voorop met een
gezamenlijk initiatief van gemeenten in de Cleantech Regio (Stedendriehoek). De
betrokken griffiers, de bestuursadviseur van de Veiligheidsregio NOG en twee GGD’ers
gaan hierover in gesprek.
Mevrouw Overduin vraagt wat het vervolg is op het initiatiefvoorstel.
Mevrouw De Waard geeft aan dat meerdere gemeenten uit Midden-IJssel/Oost-Veluwe
meedoen aan dit initiatief. Zij zegt toe dat het DB hierop terugkomt, als meer gemeenten
dit initiatief hebben ondersteund.
b. In de AB-vergadering van 18 februari 2021 is aangekondigd dat het zou worden bijgepraat
over de Wet Verplichte GGZ en het zorg en veiligheidshuis, en over de integrale besturing
en versterking bestuurskracht voor zorg en veiligheid in de regio NOG. Het DB heeft deze
bespreking uitgesteld tot de AB-vergadering van 8 juli 2021. Op 8 april heeft de
bijeenkomst over de GGD-takendiscussie prioriteit.
Mevrouw De Waard wijst op de mogelijkheid dit onderwerp te bespreken in een
Vergadering van Gemeenten Veilig thuis NOG.

Het AB:
- neemt de mededeling onder a. voor kennisgeving aan en wacht de terugkoppeling van
het dagelijks bestuur af.
- wacht bericht over de bespreking van Wet Verplichte GGZ en het zorg en
veiligheidshuis af.

4. Stand van zaken aanpak COVID-19
In aanvulling op de toegezonden informatienota licht mevrouw Baardman enkele actuele
ontwikkelingen toe:
 De besmettingscijfers stabiliseren en lijken de goede kant op te gaan. Wel blijft de druk op
ziekenhuizen en de intensive-careafdelingen groot. De problemen in de VVT worden
minder door de vaccinaties tegen covid bij de bewoners en medewerkers.
 De GGD’en zijn voor de planning van de vaccinatie afhankelijk van de opdrachten van VWS.
Er moet nog een besluit over toepassing van het vaccin van AstraZeneca komen, na
geconstateerde bijwerkingen in enkele gevallen.
 Als geheel lijkt de covid-projectorganisatie ondanks de voortdurende veranderingen
redelijk te lopen
Mevrouw De Waard stelt vast de toegezonden informatienota helder is. Zij complimenteert de
GGD met de inzet in de vuurlinie van de covid-aanpak, nu al ruim een jaar.
De heer Krooneman vraagt op verzoek van zijn collega Teeninga van de gemeente Nunspeet
aandacht voor het meenemen in de bedrijfsvoering van de snelle ontwikkelingen rond de
corona-zelftests.
Mevrouw Baardman licht toe dat rond de sneltesten voor de toegang tot evenementen e.d.
een commercieel testcircuit wordt opgetuigd. In het VWS-beleid is dit spoor 2, Testen om de
samenleving te openen. Hierin heeft de GGD geen rol. De Veiligheidsregio NOG heeft
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gemeenten verzocht om hiervoor testlocaties door te geven. De VNOG geeft deze door aan de
Stichting Open Nederland (platform Testen voor Toegang). De GGD’en testen voor opsporing
en bestrijding van covid-19. Dit is spoor 1. GGD NOG werkt overigens ook aan de invoering van
sneltesten.
Het AB neemt kennis van de stand van zaken rondom aanpak coronavirus bij GGD NOG.

5. Stand van zaken producten GGD NOG

Het AB neemt kennis van de inventarisatie van de stand van zaken van de producten van de
GGD tijdens de coronacrisis.

6. Stand van zaken rechtmatigheidsverantwoording
De heer Cziesso licht toe dat met ingang van het begrotingsjaar 2021 de rechtmatigheidsverantwoording niet meer bij de accountant maar bij het dagelijks bestuur ligt. De GGD
overlegt hierover met de accountant en is goed op weg om aan deze verplichting te voldoen.
Het AB neemt kennis van de stand van zaken rechtmatigheidsverantwoording

7. Jaarstukken 2021
De heer Cziesso zegt in een toelichting te hopen dat de jaarrekening over 2021 er net goed zo
goed uitziet als die over 2020.
Mevrouw Schepers geeft de bevindingen van de auditcommissie weer. De GGD heeft
geanticipeerd op de verantwoording van de covid-gelden van VWS. Het controleprotocol
hiervoor was pas begin december 2020 beschikbaar. De coronakosten zijn juist verantwoord,
al heeft dat extra uren van de accountant en de GGD gekost. De auditcommissie ziet risico’s bij
de omschakeling van de crisissituatie naar de normale situatie, ten aanzien van de ingezette
extra mensen en middelen. Tot nu toe kon de aanbestedingsplicht worden ontlopen door een
beroep te doen op de uitzondering van “dringende spoed”. Het is de vraag hoelang dit nog
houdbaar is. Aanbesteding is daarom een aandachtspunt voor 2021. De auditcommissie vraagt
verder aandacht voor de risico’s van datadiefstal en cybersecurity. Ook de GGD loopt hier een
groot risico. Daarnaast ziet de auditcommissie risico’s in de door covid opgelopen achterstand
in de werkzaamheden en de effecten hierop op de gezondheid van de inwoners en de
financiële gevolgen. De conclusie van de auditcommissie is dat de Jaarstukken 2020 duidelijk
en deugdelijk zijn opgeleverd. Hiervoor verdient de GGD-organisatie een compliment.
De heer Schwebke licht toe dat hij verwacht dat VWS ook over 2021 de extra kosten van het
inhalen van de door covid opgelopen achterstanden vergoedt. Van belang is om te kijken naar
de inhoudelijke gevolgen van de achterstand en naar de hierop te nemen acties. Over de
aanbestedingen is de GGD in overleg met een adviseur. Bekeken wordt welke risico’s worden
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gelopen en wat de oplossingen zijn. Hierover wordt het AB geïnformeerd. De GGD wil extra
aandacht besteden aan informatieveiligheid. Er komt een nulmeting om te kijken welke
maatregelen nodig zijn.
De heer De Haan vraagt, ook naar aanleiding van de datadiefstal uit covid-systemen, of de
informatiebeveiliging bij de GGD’en centraal en gezamenlijk wordt aangepakt. Daarnaast stelt
hij voor om het positief saldo over 2020 niet uit te keren aan de gemeenten, maar toe te
voegen aan de reserve van de GGD om risico’s af te dekken.
Mevrouw Baardman licht toe dat de GGD’en een mandaat aan GGD GHOR Nederland hebben
gegeven voor het beheer van informatiesystemen voor de covid-aanpak. Het ministerie van
VWS ondersteunt de ontwikkeling van deze systemen. Onlangs is landelijk discussie ontstaan
over de verdeling van verantwoordelijkheden voor de verwerking van persoonsgegevens door
de GGD’en, GGD GHOR Nederland en VWS. Juridische adviseurs spreken elkaar tegen. Zij wil
dat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd. Ook de juiste aanbesteding van met name
informatiesystemen staat hoog op haar agenda, omdat de uitzondering van spoedeisend
belang nu langzamerhand wel vervalt.
Mevrouw De Waard zegt dat deze onderwerpen ook aan de orde komen in de bestuurlijke
adviescommissie publieke gezondheid, het overleg van GGD-voorzitter onder de VNG.
De heer Van Zeijts zegt dat de auditcommissie ook waarschuwt voor risico’s als hacks en
ransomware. Hierop moet de GGD zich voorbereiden.
De heer Schwebke licht nog toe dat de GGD een analyse gemaakt van de informatieveiligheid
en noodzakelijke maatregelen in samenwerking met de accountant.
Daarnaast antwoord de heer Schwebke en de heer Nijland op de tweede vraag van de heer De
Haan dat de GGD een bedrijfsreserve heeft. Over de omvang hiervan heeft het AB afspraken
gemaakt en daaraan wordt nu voldaan. Daarnaast kunnen bestemmingsreserves worden
ingesteld. Over de reserves en over de bestemming van het saldo beslist het AB. Het AB kan
ook een ander besluit nemen dan het DB voorstelt.
Mevrouw De Waard vraagt om reacties op het voorstel van de heer De Haan.
Mevrouw Ter Denge is wat verrast door het voorstel van de heer De Haan. Met haar gemeente
zit ze in een bezuinigingsoperatie, zodat ze niet akkoord kan gaan.
Mevrouw Overduin is het hiermee eens. Het voorstel van het dagelijks bestuur sluit aan bij de
bestaande afspraken.
De heer Blaauw sluit zich aan bij vorige twee sprekers.
De heer Companjen geeft aan dat zijn gemeente genoeg uitdagingen op het bordje heeft. Elke
terugbetaling is welkom, zodat hij vasthoudt aan het oorspronkelijke voorstel.
De heer Hospers heeft nu niet de behoefte om gelden toe te voegen aan de GGD-reserves.
De heer Ten Broeke is voor het originele voorstel, al vindt hij het wel terecht om het voorstel
van de heer De Haan te overwegen. Op dit moment mist hij een goede aanleiding hierover.
De heer Cziesso zegt ook “nee”, hoewel hij over het algemeen positief staat tegenover
toevoegingen aan reserves. De GGD heeft echter voldoende reserves om risico’s te dekken.
Mevrouw Timmer sluit zich aan bij de vorige sprekers en het oorspronkelijke voorstel.
De heer Nienhuis sluit zich aan bij de vorige sprekers, de reserves zijn voldoende gevuld.
Mevrouw Mijnen sluit zich aan bij vorige sprekers.
Mevrouw Vos zegt ook nee. Zij heeft wel gespeeld met de gedachte het saldo te betrekken bij
de aangekondigde begrotingswijziging 2021, maar blijft voor het oorspronkelijke voorstel.
Mevrouw Schepers sluit zich aan bij vorige sprekers.
De heer Huizinga wil vasthouden aan het oorspronkelijke voorstel.
Voor de heer Hoenderboom is het ook met een “nee”.
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De heer Koops kiest voor “nee, ook omdat hij met de auditcommissie heeft vastgesteld dat
solvabiliteit er goed uit ziet.
De heer Krooneman is het, met alle begrip voor dit voorstel, eens met het oorspronkelijke
voorstel en de voorgaande sprekers.
De heer Van Zeijts wil het saldo niet toevoegen aan de reserve.
Mevrouw De Waard sluit zich hierbij aan.
Mevrouw De Waard concludeert dat de heer De Haan een sympathiek voorstel heeft gedaan,
maar de andere AB-leden willen vasthouden aan voorstel van DB en het saldo van € 69.000
uitkeren aan de gemeenten.
Het AB besluit:
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.

8. Programmabegroting 2022
De heer Blaauw ziet de verhoging van de inwonerbijdrage voor de uitbreiding van
rijksvaccinatieprogramma als een logisch voorstel. Hij wil echter wel graag inzicht in de
kostenopbouw, ook om te kijken of het binnen de beschikbare rijksmiddelen blijft.
Mevrouw De Waard zegt dat dit bij agendapunt 9 aan de orde komt. Zij heeft begrepen dat de
GGD deze onderbouwing heeft toegezegd.
Mevrouw Ter Denge mist de in het overzicht de zienswijze van de gemeente Berkelland.
De heer Companjen ziet bij de zienswijzenprocedure spanning op de agenda om tijdig een
zienswijze in te dienen. De raad van Harderwijk vergadert na de indieningsdatum van 8 juni.
De heer Nijland zegt toe na te gaan wat er met de zienswijze van Berkelland is gebeurd en dit
terug te koppelen. Verder geeft hij aan dat de begrotingsprocedure krappe termijn bevat voor
zowel gemeenten als GGD. De termijn voor het indienen van de zienswijzen is een termijn van
orde. Hij stelt voor om dit soort problemen pragmatisch op te lossen. Ook met conceptzienswijze of een voorstel aan raad kan het dagelijks bestuur de begrotingsbehandeling in het
AB voorbereiden.
Het AB besluit 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.

9. Verhoging inwonerbijdrage RVP – 1e begrotingswijziging 2022
Mevrouw De Waard wijst op de bij agendapunt 9 genoemde toezegging om een onderbouwing
van de kosten van het RVP-uitbreiding te leveren.
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Mevrouw Overduin vindt het op zich een duidelijk voorstel, maar vraagt of het niet beter is de
onderbouwing af te wachten.
Mevrouw De Waard zegt dat is gevraagd om uitleg. Zij gaat ervan uit dat de toegezegde
onderbouwing voldoende is en wordt toegezonden.
De heer Schwebke licht toe dat de GGD voor 2022 een efficiencyslag heeft gemaakt door de
grotere schaal waarop de vaccinaties na de RVP-uitbreiding plaatsvinden. Hij verwacht dat de
kosten binnen de rijksmiddelen blijven.
De heer Krooneman gaat ervan uit dat de GGD niet naar de rijksmiddelen toerekent.
De heer Schwebke heeft in ambtelijk overleg financiën op een soortgelijke vraag aangegeven
dat deze wat pijn doet. Dit is niet hoe de GGD-organisatie wil werken. Bij een eerder voorstel
over het RVP heeft de GGD wel op verzoek van het DB aan gemeenten gevraagd hoeveel van
het rijk werd ontvangen, zodat hiervan een beeld ontstond. De GGD neemt echter als
uitgangspunt voor de berekeningen de reële kosten.
Het AB besluit:
1. In te stemmen met een voorstel voor nieuw beleid bij de Programmabegroting 2022 voor
c
2. In te stemmen met het toezenden van de 1e begrotingswijziging 2022 aan de
gemeenteraden, die hierover een zienswijze naar voren kunnen brengen.

10. Eenmalige bijdrage 2021 toevoeging Meningokokken (MenACWY) vaccinatie RVP
De heer Schwebke licht toe dat voor de meerkosten bij de GGD voor de RVP-uitbreiding in
2021 nog geen bedrag bekend is. Dit moeten we afwachten, maar de heer Schwebke verwacht
geen problemen.
Het AB neemt kennis van de voortgang rond de toevoeging Meningokokken vaccinatie voor
14-jarigen aan het RVP en de kosten die dit met zich meebrengt.

11. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Baardman meldt dat de GGD gestart met een traject NOG Gezonder uit de
coronacrisis. Het rijk stelt veel middelen beschikbaar voor gezondheidsbeleid. De GGD wil
helpen kijken waar gemeenten behoefte aan hebben en hoe middelen effectief kunnen
worden ingezet.
De heer De Haan vraagt naar aanleiding van de zienswijzen wat wordt gedaan met een eerder
voorstel van Ermelo om meer met beleidsindicatoren te werken.
De heer Nijland licht toe dat de programmabegroting enkele indicatoren voor de gezondheid
van de inwoners bevat, die over de lange termijn gaan. Daarnaast werkt de GGD aan betere
informatie over wat de GGD doet in de gemeenten. Toegezegd wordt dat de wens van Ermelo
wordt bekeken en hierover wordt overlegd met deze gemeente.
Mevrouw De Waard sluit de vergadering.
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Actiepuntenlijst
Nr.

Onderwerp

Wie

Gereed

2021-04/01

AB informeren over vervolg op initiatief “Grip
op samenwerken” gemeenten Cleantech
Regio (Stedendriehoek).
onderbouwing kosten uitbreiding RVP 2022
aan gemeenten zenden
nagaan wat met zienswijze Berkelland op
Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG is
gebeurd en dit terug te koppelen.
wens van Ermelo tot beleidsindicatoren
bekijken en hierover overleggen met Ermelo

GGD

8 juli 2021

GGD

april 2021

GGD

april 2021

GGD

april 2021

2021-04/02
2021-04/03
2021-04/04

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

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

……………………………………..
de voorzitter.

thn/20201126
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Algemeen bestuur
Overlegdatum

8-7-2021

Agendapunt

3

Ingekomen stukken
a.

In het voorjaar 2020 hebben wij besloten dat de GGD het programma Nu Niet Zwanger (NNZ)
vanaf 2021 aan de gemeenten aanbiedt als plusproduct (zie e-mailraadpleging AB van 9 april
en AB-vergadering van 9 juli 2020). Zo kunnen gemeenten zelf bepalen of zij dit programma
afnemen. Wel zijn toen aan dit plusproduct drie voorwaarden verbonden: minimale schaalgrootte (vastgesteld op 175.000 inwoners), een samenhangend gebied en afname van
minimaal 3 jaar
Twee gemeenten in Noord Veluwe (Harderwijk en Ermelo) hebben belangstelling getoond om
het programma uit te voeren. Zij voldoen echter niet aan de voorwaarde van schaalgrootte.
Dit heeft ons voor een dilemma geplaatst: vasthouden aan de voorwaarden óf ingaan op de
wens van enkele gemeenten. Omdat wij de uitvoering in deze gemeenten niet willen
blokkeren, hebben wij ingestemd met het uitvoeren van het programma Nu niet zwanger in
Noord-Veluwe, in afwijking van de eerder gestelde randvoorwaarde van het minimale
inwonertal.
Voorstel: voor kennisgeving aan te nemen.

Bijlagen:
-
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

4

Overlegdatum:

7-6-2021

Portefeuillehouder:

C.M. de Waard-Oudesluijs e.a.

Informatienota
Onderwerp

Stand van zaken aanpak COVID-19

Kennisnemen van

de stand van zaken rondom de aanpak van het coronavirus bij GGD NOG.

Inleiding

Hierbij informeren wij u over actuele ontwikkelingen bij de GGD-organisatie in de aanpak van corona.
De directeur publieke gezondheid licht deze verder mondeling toe. Wij horen graag opmerkingen en
opvattingen vanuit uw bestuur.

Kernboodschap

1. Landelijke ontwikkelingen






Er zijn al ruim 13 miljoen prikken tegen corona gezet. Bijna 5 miljoen mensen zijn nu volledig
gevaccineerd, ruim 4 miljoen mensen hebben hun eerste prik gehad. De besmettingscijfers en
het aantal mensen dat met Covid-19 in het ziekenhuis is opgenomen dalen snel.
Het kabinet heeft daarom besloten dat de meeste coronamaatregelen niet meer nodig zijn. Stap
4 van het openingsplan wordt gezet en zelfs vergroot. Zie de persconferentie coronavirus en de
Stand van zakenbrief COVID-19 aan de Tweede Kamer van 18 juni 2021.
Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve meter afstand de allesbepalende norm
blijft. Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in het openbaar vervoer, in het voortgezet
onderwijs of bij evenementen en festivals, geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar
binnen met een coronatoegangsbewijs. Zie Samenvatting in beeld van de coronaregels zoals die
gelden vanaf 26 juni 2021.
Wel geeft het OMT een aantal factoren aan waardoor er zorgen zijn over een stijging van het
aantal infecties en ziekenhuisopnames in de tweede helft van de zomer en het najaar.

Hieronder staat een aantal onderdelen uit de Tweedekamerbrief die relevant zijn voor de taak en
inzet van de GGD.
 De minister van VWS zegt dat bron- en contactonderzoek (BCO) op korte termijn minder
omvangrijk en minder complex zal worden, o.a. door afnemende besmettingsaantallen en door
minder BCO-maatregelen zoals quarantaine en monitoring voor bepaalde groepen. Anderzijds zal
het BCO meer maatwerk vergen, omdat er meer verschillende interventies beschikbaar zijn voor
de index (besmette persoon) en contacten. Er is alertheid nodig voor situaties waar de
vaccinatiegraad en immuniteitsgraad laag is.
 Het kabinet vindt dat het van belang blijft om mensen met klachten te testen op SARS-CoV-2,
zodat bestrijdingsmaatregelen kunnen worden ingezet waar dat nodig is en voor het zicht op het
virus. Het OMT zal in een volgend advies ingaan op de inzet van verschillende soorten testen.
 De organisatie van het testlandschap is organisch gegroeid. De GGD’en zijn verantwoordelijk
voor de publieke teststraten, VWS/Dienst Testen voor de inkoop van testmaterialen zoals
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zelftesten en laboratoriumcapaciteit en Stichting Open Nederland voor het realiseren en
exploiteren van toegangsteststraten. En voor grenswerkers en uitgaande reizigers zijn weer
aparte arrangementen getroffen. VWS gaat deze governance evalueren, met als vraag of
integratie mogelijk tot verdere efficiëntie kan leiden.
VWS verwacht dat iedereen die dat wil in september volledig is gevaccineerd. Tegelijkertijd is het
van groot belang vooruit te kijken en scenario’s te ontwikkelen voor de periode hierna. Om de
strategie te borgen, wil VWS verschillende vraagstukken beantwoorden, bijvoorbeeld over de
inzet van een boostervaccinatie (aangepaste versies van bestaande vaccins die beter beschermen
tegen nieuwe varianten van het coronavirus) en de mogelijkheid dat we onszelf op structurele
basis moeten beschermen met een vaccin.
In de aanpak van de pandemie is gebleken dat de infectieziektebestrijding op onderdelen
kwetsbaar is. Volgens VWS komt het er nu op aan om deze kwetsbaarheden aan te pakken en
daar niet mee te wachten totdat zich een nieuwe pandemie aandient. Daartoe werkt VWS aan
een beleidsagenda. Het streven is deze agenda eind 2021 aan de Tweede Kamer voor te leggen.
Volgens VWS heeft monitoring tijdens de crisis een belangrijke rol in het zicht houden op en
inzicht houden in de verspreiding van het virus. Zicht op het virus wordt gehouden door te blijven
testen bij klachten en bron-en contactonderzoek, (kiem) surveillance, analyses van het rioolwater
en door analyse door het Nivel van uitslagen van onderzoeken die zijn afgenomen bij huisartsen.

2. Situatieschets



Wekelijks brengt de GGD een nieuwe situatieschets uit. Zie op de website van GGD NOG.
Het aantal besmettingen in de week van 14 juni: 228 (week ervoor: 319). In de week van 14 juni
is er sprake van een afname van het aantal geregistreerde besmettingen van 29%. Een week
eerder was er een daling van 45%.



In de week van 14 juni heeft GGD NOG ruim 50.000 vaccinaties gezet. Het landelijke totaal was
ruim 1,5 miljoen. Op 19 juni 2021 is de 500.000e prik bij GGD NOG gezet.
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Vaccinatielocaties zijn er op dit moment in: Apeldoorn (Mheenpark), Apeldoorn (Condorweg),
Borculo (gemeente Berkelland), Doetinchem, Harderwijk, Heerde, Lichtenvoorde (gemeente Oost
Gelre) en Zutphen.
Bij het testen zien we een dalende lijn: in de week van 7 juni waren het nog rond 875 per dag (ca.
6.100 per week), een week later neemt GGD NOG rond 750 testen per dag af (ca 5.300 per
week).

Testlocaties zijn er op dit moment in Apeldoorn Noord, Apeldoorn Kayersmolen, Harderwijk,
Heerde, Winterswijk, Wehl (gemeente Doetinchem) en Zutphen.
Voortdurend is aandacht nodig voor o.a. de opening van nieuwe locaties, inrichting van nieuwe
priklijnen (meer vaccinsoorten) en verhuizing door bijvoorbeeld verkoop van een pand.
Dagelijks bellen veel mensen de GGD met vragen. Het aantal telefoontjes varieerde de afgelopen
weken van 400 tot ruim 2.000 per dag. De vragen gaan bijvoorbeeld over het gele boekje,
vaccineren tegen covid, afspraken voor vaccinatie, vaccinatiegegevens niet te zien in persoonlijke
omgeving RIVM, reizigers met vragen over digitaal corona certificaat of over verklaring van
positieve uitslag. Ook voor het team administratie levert dit werk op.

3. Ontwikkelingen






Testen reizigers
Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen kunnen zich gratis
laten testen. Op landelijk niveau wordt gesproken over een rol van de GGD’en bij het testen van
reizigers, naast de testen afgenomen door de reisbranche en door een na aanbesteding nog te
contracteren partij. GGD GHOR Nederland overlegt namens de GGD’en met VWS.
Restvaccins
In de afgelopen maanden heeft GGD NOG voor het wegwerken van de restvaccins een
meldsysteem opgezet voor zorginstellingen. Na het afnemen van de aantallen aanmeldingen zijn
andere doelgroepen benaderd (zoals brandweer, politie). Steeds meer leeftijdsgroepen mogen
een vaccinatieafspraak maken. Daarom mogen 18-plussers zich nu aanmelden voor een
restvaccin
Evenementen
Met het openstellen van de samenleving komt de vraag naar het toestaan en organiseren van
evenementen naar voren. De GGD heeft een adviserende taak vanuit Infectieziektenbestrijding.
Het landelijke openingsplan biedt het kader voor de beoordeling van de vergunningverlening.
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Er wordt een integraal advies voorbereid voor het AB van de VNOG. Een belangrijk thema hierbij
is ook het voorkomen van druk op de zorg in de regio.
Het Gele boekje
Vanaf de week van 24 mei 2021 heeft GGD NOG het invullen van het gele boekje hervat op alle
locaties. Voor de mensen die het boekje alsnog ingevuld willen hebben, heeft de GGD
spreekuren gehouden op het GGD-kantoor in Warnsveld en op andere GGD-locaties. Die werden
druk bezocht. De (landelijk afgesproken) lijn om het Gele boekje niet in te vullen stuitte op veel
publicitaire en bestuurlijke weerstand.
Bijzondere doelgroepen
GGD NOG werkt aan het vaccineren van dak- en thuislozen in de regio NOG. Ook ondersteunt de
GGD asielzoekerscentra, die verantwoordelijk zijn voor het vaccineren van hun bewoners.
Daarnaast is er aandacht voor het vaccineren van arbeidsmigranten.
Vaccinatiebereidheid
De GGD heeft op 9 juni 2021 aan de burgemeesters in het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio NOG een presentatie gegeven over vaccinatiebereidheid, vaccinatiedeelname en
doelgroep-communicatie. Besproken is wat gemeenten kunnen doen om de vaccinatiebereidheid
te verhogen.
Ademtest
GGD NOG bereidt de komst van een ademtest (sneltest) voor. De definitieve startdatum hangt af
van de uitslag van de gehouden omgevingsmeting en eindbeoordeling op de locatie en de
besluitvorming bij VWS.

4. Organisatie




Capaciteit
Voor bron- en contactonderzoek wordt niet meer de eerder bepaalde capaciteit aangehouden,
gezien het verloop van personeel en de werkvoorraad. De landelijke schil kan ook worden
ingezet. GGD GHOR Nederland is hiermee akkoord.
Capaciteit beschikbaar op 1 juni 2021:
aantal fte
aantal
(36 uur) medewerkers
Testen: primair proces + direct
gerelateerde (ondersteunende)
functies

Bij GGD in dienst
Door GGD ingehuurd

Bron-= en contactonderzoek (bco):
primair proces + direct gerelateerde
(ondersteunende) functies

Bij GGD in dienst
Door GGD ingehuurd

Vaccineren: primair proces + 1 op 1
aan vaccineren gerelateerde
(ondersteunende) functies

Bij GGD in dienst
Door GGD ingehuurd

Overig Covid-19 functies , niet direct Bij GGD in dienst
te relateren aan testen, vaccineren of
bco.
Totaal
niet meegenomen: capaciteit landelijke schil
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6,6

7

209,6

366

0,0

0

112,2

127

0,0

0

669,9

947

4,6

8

1.049,2
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Organogram covid-projectorganisatie GGD NOG:

Communicatie
-

Vervolg

Wij blijven het AB periodiek informeren over de ontwikkelingen en de actuele stand van zaken.

Warnsveld, 21 juni 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
-

5

/ 2-15

Algemeen bestuur
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C.M. de Waard-Oudesluijs e.a.

Informatienota
Onderwerp

Stand van zaken producten GGD – mei 2021

Kennisnemen van

de stand van zaken van de producten van de GGD ultimo mei 2021.

Inleiding

In november 2020 en maart 2021 inventariseerden wij de gevolgen van de coronacrisis voor de
producten van de GGD. Nu doen wij dit opnieuw, waarbij de nadruk ligt op het onderkennen van
eventuele achterstanden, de risico’s daarvan en de eventueel verwachte veranderingen voor de
werkwijze van de GGD na normalisering van de werkomstandigheden. Deze inventarisatie richt zich
op de primaire processen.

Kernboodschap

De conclusie is dat er beperkte inhoudelijke gevolgen zijn voor de reguliere producten van de GGD;
er zijn wel praktische beperkingen. Jeugdgezondheid verwacht de ontstane achterstanden dit
schooljaar in te halen.
Bij Toezicht Kinderopvang is dat niet mogelijk. Er is minder werk voor de gemeenten uitgevoerd en
daarmee zijn ook minder inkomsten ontvangen. De gemeenten zijn over deze ontwikkelingen
geïnformeerd.
Op dit moment verwachten we als gevolg van de coronacrisis geen grote gevolgen voor onze
werkwijze wanneer de werkomstandigheden weer zijn genormaliseerd. Voor de organisatie van de
Infectieziektebestrijding is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn.
Het resultaat van de inventarisatie, ook gespecificeerd per product, vindt u in de bijlage.

Communicatie
n.v.t.

Vervolg
Wij actualiseren periodiek de stand van zaken van onze producten en informeren uw algemeen
bestuur daarover.
Warnsveld, 7 juni 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
1
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Bijlagen

1. Stand van zaken producten GGD – ultimo mei 2021
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Stand van zaken producten GGD – ultimo mei 2021
Inleiding
In november 2020 en maart 2021 inventariseerden wij de gevolgen van de coronacrisis voor de
producten van de GGD. Nu doen wij dit opnieuw, waarbij de nadruk ligt op het onderkennen van
eventuele achterstanden, de risico’s daarvan en de eventueel verwachte veranderingen voor de
werkwijze van de GGD na normalisering van de werkomstandigheden.
De onderhavige inventarisatie richtte zich op de primaire processen.
Algemeen beeld
Zoals wij ook de voorgaande keren constateerden zijn er slechts beperkte inhoudelijke gevolgen voor
de producten van de GGD. Nog steeds waren er vanwege de coronamaatregelen wel enkele
praktische beperkingen. De meeste teams konden hun werkzaamheden voortzetten.
Eventuele achterstanden
Achterstanden die zijn ontstaan bij Jeugdgezondheidszorg, zijn naar verwachting aan het einde van
het schooljaar 2020-2021 ingehaald.
Verder is de verwachting dat Tuberculosebestrijding in de loop van 2021 en in 2022 geconfronteerd
wordt met gemiste meldingen. Het werk van Reizigersadvisering is voor een groot deel weggevallen,
maar trekt nu weer aan.
Het team Toezicht Kinderopvang heeft achterstanden die dit jaar niet kunnen worden ingehaald.
Inspecties worden nu op basis van prioritering uitgevoerd. De gemeenten zijn hierover geïnformeerd.
Een en ander betekent dat minder werk voor de gemeenten wordt uitgevoerd dan in voorgaande
jaren en dat daarmee minder inkomsten worden ontvangen. In september 2021 wordt een
tussenbalans voor 2021 opgemaakt.
Eventuele risico’s
De gezondheidsrisico’s in verband met achterstanden zijn 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.
Gevolgen voor de werkwijze
Naast de verwachting dat in de toekomst meer digitaal wordt gewerkt, verwachten wij verder geen
grote wijzigingen in onze werkwijze nadat de omstandigheden weer genormaliseerd zijn. Het is nog
niet duidelijk wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de organisatie van de Infectieziektebestrijding in Nederland.
Overzicht
In onderstaand overzicht geven wij per product in het kort de stand van zaken weer. Met de kleuren
van het verkeerslicht. Bij een rood verkeerslicht zijn er zorgen en bij een groen verkeerslicht zijn er
geen zorgen. Bij een oranje verkeerslicht is aandacht voor het product gewenst, maar is er nog niet
sprake van zorg.
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Overzicht achterstanden, risico’s verwachtingen als gevolg van de coronacrisis
– stand van zaken ultimo mei 2021 –
Product
Jeugdgezondheid
In mei 2021 zijn de achterstanden beperkt. De verwachting is dat dit schooljaar alle achterstanden
van schooljaar 2019-2020 zijn ingehaald én alle activiteiten in schooljaar 2020-2021 zijn verricht.
Eén van de teams heeft met veel ziekte te maken, maar de verwachting is dat met inzet van
voldoende inhaalverpleegkundigen ook daar de achterstanden weggewerkt worden. Deze
inhaalverpleegkundigen worden gefinancierd uit de COVID-middelen.
Vanwege het inlopen van deze achterstanden voorzien wij geen risico’s.
Normalisering van de omstandigheden draagt bij tot het weer regulier kunnen verrichten van de
werkzaamheden. Aangezien rust en stabiliteit voor zowel scholen, gemeenten als medewerkers op dit
moment van belang is om terug te keren naar normale dienstverlening, is ervoor gekozen de
werkzaamheden voor het volgend schooljaar niet te veranderen.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
De uitvoering van het RVP wordt conform de planning uitgevoerd. Wij verwachten geen
achterstanden en risico’s.
Voor het proces voor het uitvoeren van het RVP is onlangs al besloten tot een andere, meer efficiënte
werkwijze. Dit staat in principe los van COVID-19

Advisering publieke gezondheid
Het team advisering publieke gezondheid loopt op schema met de werkzaamheden. Er zijn geen
achterstanden en er wordt geen aanpassing van de werkwijze verwacht na normalisering van de
omstandigheden.

Gezonde School
Het team Gezonde Schooladvisering loopt in principe op schema met de werkzaamheden. Het team
pakt wel meer zaken digitaal op, omdat zij minder op de scholen terecht kunnen. Er is formatie om
het komend schooljaar de contacten weer te intensiveren.

Infectieziektebestrijding
De focus ligt hier vrijwel uitsluitend op de bestrijding van COVID-19, waarbij er uiteraard oog blijft
voor andere infectieziekten.
Het is onduidelijk wat er voor infectieziektebestrijding gaat veranderen na normalisering van de
situatie.
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Product
Tuberculosebestrijding
Het beperkt aantal TBC-meldingen wordt In samenwerking met GGD IJsselland behandeld. De
aanname is, dat er tenminste 50% minder is gemeld.
De verwachting is dat er in de tweede helft van 2021 en in 2022 meer werk verricht moet worden in
verband met het wegwerken van gemiste meldingen met patiënten die er mogelijk slechter aan toe
zijn en ook anderen hebben besmet.
De gevolgen van COVID-19 voor dit team verwachten we dus op een later moment.

Seksuele gezondheid
Spreekuren vinden plaats en de bezetting van de spreekuurtijden is hard op weg naar de gebruikelijke
bezetting. Vanwege personele redenen zijn vooralsnog wat minder spreekuurtijden ‘open gezet’.
Er is ook sprake van aanpassing van de tijdstippen, zodat niet te veel mensen tegelijkertijd in de
wachtkamer zitten. Dit levert enig financieel nadeel op.
Wat betreft de gezondheidsbevordering seksuele gezondheid is er werk uitgesteld dat in de laatste
helft van 2021 wordt ingehaald.

Medische milieukunde
Er zijn geen achterstanden in de werkzaamheden van het team.
Wel wordt nog meer op afstand gewerkt en is het lastig om particuliere casuïstiek ter plaatse (in
huizen van mensen) te beoordelen.

Crisis- en calamiteitenbestrijding
Er zijn geen achterstanden bekend, met dien verstande dat ook hier in aangepaste vorm veelal
digitaal wordt gewerkt.

Toezicht Kinderopvang
Vanwege de laatste lockdown, waarin ‘vinger aan de pols’ is gehouden en signaalgestuurd toezicht is
uitgevoerd, is een achterstand tot 10 weken ontstaan bij de reguliere werkzaamheden.
Specifieke werkzaamheden (b.v. onderzoeken voor registratie van gastouders via videobellen en
nieuwe aanvragen voor kindercentra en nadere en incidentele onderzoeken) zijn wel uitgevoerd.
Sinds 19 april is de kinderopvang 0-12-jarigen weer volledig open. Vanaf die datum is er weer toezicht
(in aangepaste vorm) op alle vormen van kinderopvang. Vanwege de restricties omwille van de
veiligheid, kan nog niet op volle capaciteit geïnspecteerd worden.
Vanaf 7 juni is het weer mogelijk om de bestaande gastouders te inspecteren voor een regulier
onderzoek.
Niet-uitgevoerde inspecties kunnen niet ingehaald worden. Het bestaande programma (de jaarlijkse
inspecties) staat vast op basis van de formatie. De inspecties voeren wij nu op basis van prioritering
uit. We volgen daarbij de advisering en denklijnen vanuit GGD GHOR NL. De kindercentra die in 2021
niet geïnspecteerd zijn, worden – mits dit mogelijk is – in het eerste kwartaal van 2022 bezocht.

3

1-15/ 2-20

Product
De gemeenten zijn periodiek geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het toezicht. In de meest
recente correspondentie aan de gemeenten is aangegeven, dat – vanwege het beperkte toezicht van
de afgelopen periode – dit jaar niet alle locaties worden geïnspecteerd.
Voor de GGD betekent een en ander dat we minder werk kunnen uitvoeren voor gemeenten dan in
voorgaande jaren en daarmee ook minder inkomsten ontvangen.
In september 2021 maken we een tussenbalans op over de gedane inspecties en wat we nog voor
2021 kunnen verwachten. Er is dan ook meer zicht op de ontwikkelingen rondom corona.

Toezicht Wmo
Deze werkzaamheden zijn – met enige aanpassingen – volledig voortgezet. We verwachten geen
aanpassingen na normalisering.

Forensische Geneeskunde
Deze werkzaamheden zijn – met enige aanpassingen – volledig voortgezet.

Reizigersadvisering
Het team Reizigersadvisering verzorgt ook vaccinaties voor nieuwkomers en beroepsgroepen,
alsmede de immuun-gecompromitteerden. Daarnaast is er, ondanks de wereldwijde lockdown, nog
zakelijk en naar familie gereisd. Voor deze taken is een minimum aan spreekuurtijden en locaties
open gehouden op basis van de aanmeldingen.
Inmiddels zijn op 15 mei jl. de reisadviezen aangepast. Dit leidde onmiddellijk tot een toename van
aanvragen. Dit team moet dan ook nu weer opschalen. Belangrijke kanttekening daarbij is, dat
medewerkers uit het team Reizigersadvisering ingeschakeld zijn in de COVID-projectorganisatie, zodat
opschaling lastig te realiseren is.
Een andere kanttekening is dat door het uitblijven van reizen in de afgelopen periode aan aantal
vaccins over de datum is geraakt en hernieuwd moeten worden ingekocht.

Doetinchemstudie
Op 9 maart jl. zijn alle werkzaamheden hervat. Wel moet er vanwege de COVID-maatregelen meer
tijd tussen de afspraken worden aangehouden. De spreekuurtijden zijn hierdoor uitgebreid naar
enkele avonden.
Het RIVM heeft de taken uitgebreid met onderzoek naar de effecten van het coronavaccin.
Financiering vindt plaats via het RIVM.

Publieke gezondheid asielzoekers
Gedurende de sluiting van de scholen voor voortgezet onderwijs zijn groepsactiviteiten niet
uitgevoerd.
Recent is er weer voorlichting en training gegeven op een Internationale schakelklas (ISK). Er zijn
vervangende (digitale) activiteiten ingezet. Werkzaamheden met nieuwkomers en in de COA-locaties
zijn beperkt uitgevoerd. Werkzaamheden met de intermediairs enkel digitaal.
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Product
Ingezet is op voorlichting en communicatie over de COVID-maatregelen en recent over vaccinatie
door filmpjes te maken in samenwerking met de GGD IJsselland en de GGD Twente.

Maatschappelijke Zorg
De Maatschappelijke Zorg is in de betreffende gemeenten onverkort uitgevoerd, zij het in aangepaste
vorm. Dit betekende op onderdelen extra tijd, die gecompenseerd werd door het ontbreken van
reistijd vanwege digitale bijeenkomsten.
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Algemeen bestuur
Agendapunt:
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Overlegdatum:

8-7-2021

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Adviesnota
Onderwerp
1e Bestuursrapportage 2021 en 3e begrotingswijziging 2021

Voorstel
1. kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2021, met als belangrijkste bevindingen:
a. de 1e Bestuursrapportage 2021 heeft een sluitend saldo;
b. alle kosten voor de bestrijding van COVID-19 worden vergoed door VWS;
c. voor vaccineren, testen en bron- en contactonderzoek maakt de GGD zoveel mogelijk
gebruik van extern personeel, om zo het minst risico op WW-verplichtingen te lopen;
2. de 3e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Inleiding
Wij hebben de 1e Bestuursrapportage 2021 opgesteld. In de rapportage maken we een prognose van
de baten en lasten en het saldo van GGD NOG.
GGD NOG heeft de eerste drie maanden van 2021 de reguliere werkzaamheden, zo nodig aangepast
aan de COVID-19 situatie, uitgevoerd. De bestrijding van COVID-19 is een bepalende factor voor de
werkzaamheden van de GGD NOG gebleven. Dit heeft ook invloed op de financiën van GGD NOG.
VWS toegezegd dat alle kosten die verband houden met de bestrijding van het COVID-19 virus
worden vergoed. Voor 2021 is financieel risico hierdoor beperkt. Wel zijn er risico’s voor de langere
termijn. Het is nog onduidelijk hoe COVID-19 zich verder ontwikkeld en hoe de maatschappij en de
GGD er vanaf 2022 uit gaan zien. De belangrijkste risico’s die wij zien zijn:
 Ziekteverzuim. Het ziekteverzuimpercentage is 7,6% terwijl de norm 4% is.
Actie: Arbodienst heeft een verzuimanalyse gedaan. De GGD neemt de aanbevelingen mee in de
organisatieontwikkeling.
 Takendiscussie en organisatieontwikkeling. Wat zijn de gevolgen voor de organisatie. Doordat de
uitkomsten nog niet bekend zijn kan de GGD nieuwe medewerkers minder zekerheid geven,
waardoor het werven en in dienst houden lastig is.


Vacatures zijn moeilijk in te vullen waardoor het werk onder druk komt te staan.



Functiewaardering; verschillende groepen medewerkers vragen herziening van de beschrijving
en waardering van functies.



Wetgeving voor gegevensbescherming/informatie veiligheid
Actie: De GGD voert een nulmeting gegevensbescherming uit en laat KPMG – in samenwerking
met andere GGD’en in Het Service Centrum - een Applicatielandschap- & Security Scan uitvoeren.
Aanbesteding en inkopen COVID-19:
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Actie: met inkoopadviseur van de gemeente Oost Gelre en adviesbureau inventariseren we de
risico’s en mogelijke oplossingen
Aanbesteding digitaal dossier jeugdgezondheid
Inschrijving op de aanbesteding van arrestantenzorg
Actie: De GGD bereidt de mogelijke inschrijving op de aanbesteding voor met de vier andere
GGD’en uit Gelderland en Overijssel.

De 1e Bestuursrapportage 2021 sluit met een saldo van nul. In het saldo zijn alle meerkosten voor de
bestrijding van COVID-19 meegenomen en n de vergoeding van VWS die hier tegenover staat.

Beoogd effect
Inzicht in de realisatie van beleid en activiteiten, en actualisatie van de ramingen

Argumenten
1.1. De rapportage geeft een beeld van de voortgang van beleid en activiteiten
Deze rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:
 een “stoplichtenoverzicht” van de beleidsprioriteiten uit de Programmabegroting 2019, met
toelichting op afwijkingen en met vermelding van bijzonderheden en actualiteiten.
 rapportage van ontwikkelingen in de bedrijfsvoering
 financiële rapportage
Het “stoplichtenoverzicht” geeft aan dat de GGD op koers ligt. Enkele beleidsprioriteiten staan op
‘oranje’ en hebben bijsturing nodig. De GGD ligt in grote lijnen op schema bij het realiseren van de
gemaakte contractafspraken en gestelde productievolumes
1.2 De rapportage geeft een financiële prognose voor 2021 op basis van de realisatie van de uitgaven
en inkomsten
Deze rapportage is gebaseerd op de realisatiecijfers tot en met 31 maart 2021. We lichten financiële
afwijkingen toe en geven een prognose voor het jaar 2021. Het geprognosticeerde saldo is nul.
2.1. U informeert het AB op 8 juli 2021 over de 1e Bestuursrapportage 2021.
Met deze Bestuursrapportage informeren wij uw bestuur over de voortgang van de realisatie en de
bedrijfsvoering en kunt u – indien gewenst – nog bijsturen.
3.1. de geactualiseerde ramingen van de inkomsten en uitgaven zijn verwerkt in de 3e
begrotingswijzing 2021
De geactualiseerde cijfers in de 1e Bestuursrapportage 2021 leiden tot een aantal verschuivingen
tussen de programma’s en een sluitend saldo

Kanttekeningen
1.1 De baten en lasten zijn bijna vier keer zo hoog ten opzichte van de normale bedrijfsvoering .
De GGD speelt een belangrijke rol in de bestrijding van COVID-19. In 2021 is de vaccinatie van de
inwoners van de regio NOG van start gegaan. Aan de COVID-bestrijding zijn hoge kosten verbonden.
Alle kosten voor de bestrijding van COVID-19 worden vergoed door VWS. Hierdoor stijgen zowel de
baten als de lasten. Het saldo wordt hier niet door beïnvloed.
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1.2 Door de COVID-19 gelden kunnen structurele problemen worden verbloemd.
Door COVID-19 zijn de baten ten opzichte van de normale bedrijfsvoering verviervoudigd. Hierdoor is
de dekking voor overheadkosten ruim verdrievoudigd. De GGD kan ook op veel ondersteunende
rollen tijdelijke extra personeel inzetten. Hierdoor zijn er nieuwe impulsen in de teams. Daarnaast
zijn er tijdelijke nieuwe rollen/functies waar mensen uit de huidige bezetting uitdaging in vinden.
Zodra COVID-19 voorbij is zijn de extra gelden en taken er niet meer en valt de GGD terug naar het
oude kostenniveau met beperktere mogelijkheden. Tegelijkertijd lopen veel medewerkers op hun
laatste benen en bestaat het risico dat het ziekteverzuim na COVID-19 toeneemt.

Financiën
Deze 1e Bestuursrapportage 2021 sluit met een resultaat van € 0.

Vervolg



De GGD hanteert de geactualiseerde cijfers van de begroting 2021 als het financieel kader voor
dit jaar.
Na vaststelling sturen wij de 3e begrotingswijziging 2021 ter informatie aan gedeputeerde staten
van Gelderland.

Communicatie
Gebruikelijke communicatie rond AB. De raden van de gemeenten worden geïnformeerd via het ABverslag en de samenvatting daarvan.

Warnsveld, 7 juni 2021
Het dagelijks bestuur,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
1. 1e Bestuursrapportage 2021
2. 3e begrotingswijziging 2021
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1e Bestuursrapportage 2021

Vastgesteld : dagelijks bestuur 7 juni 2021
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1. Inleiding
Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage 2021 van GGD Noord en Oost Gelderland.
De bestrijding van COVID-19 was ook in de eerste maanden van 2021 een bepalende factor voor de
werkzaamheden van de GGD NOG. Het beroep op testcapaciteit, bron- en contactonderzoek en telefonie
bleef aanhoudend hoog door ‘de derde golf’. Tegelijkertijd is in de eerste maanden van 2021 een start
gemaakt met het vaccineren van onze inwoners. Hoewel de beschikbaarheid van vaccins niet zo snel
toenam als gehoopt heeft de GGD NOG zich goed kunnen voorbereiden op opschaling en komt het
vaccineren ook steeds meer op stoom. Er is hard gewerkt aan goede informatievoorziening over corona in
onze regio. De beschikbare dashboards, wekelijkse situatieschets en de panelonderzoeken zijn hier goede
voorbeelden van.
De maatregelen tegen COVID-19 hebben ook effect gehad op de reguliere werkzaamheden van de GGD.
Fysieke afspraken en bijeenkomsten waren niet of beperkt mogelijk. Ook zijn bepaalde (landelijke)
ontwikkelingen vertraagd. De GGD probeert door de werkwijze aan te passen zoveel mogelijk doorgang te
laten geven aan het werk, bijvoorbeeld door het Rijksvaccinatieprogramma in aangepaste vorm, of door
voorlichting te geven via digitale kanalen.
Bij forensische geneeskunde is voortgang gemaakt door de samenwerking van de 5 GGD’en van Gelderland
en Overijssel in een overeenkomst vast te leggen. Gezamenlijk bereiden deze GGD’en de aanbesteding van
arrestantenzorg voor.
Tenslotte heeft het bestuur de afgelopen maanden stappen gezet in de takendiscussie voor GGD NOG. Er is
met elkaar gewerkt aan nieuwe uitgangspunten voor de samenwerking, vastgelegd in de koersnotitie. En
tegelijkertijd is een benchmarkonderzoek gestart naar hoe de GGD NOG er voor staat in relatie tot de
andere GGD’en in Nederland, en waar mogelijke besparingsmogelijkheden zitten voor de gemeenten.
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2. Programmaplan
Dit hoofdstuk geeft de voortgang weer van het programmaplan uit de Programmabegroting 2021. Het gaat
om de volgende programma’s:


Jeugdgezondheid



Algemene gezondheidszorg



Kennis- en Expertise



Inwonerbijdrage en organisatieprojecten



Overhead

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

2.1
2.1.1

Programma Jeugdgezondheid
Wat hebben we ervoor gedaan?

Doorontwikkeling Jeugdgezondheid
Indicator:
De eerste opdracht voor de jeugdgezondheid gaat over het bevorderen, beschermen
en bewaken van de gezondheid van de gehele populatie jeugdigen in de regio. De
tweede opdracht is om kinderen in een kwetsbare situatie te signaleren en hier actie
op te ondernemen. De GGD heeft de afgelopen 1,5 jaar verschillende mogelijkheden
onderzocht om op onderdelen het Basispakket Jeugdgezondheidszorg anders vorm
te geven. De afzonderlijke onderdelen en het gehele pakket worden onderzocht en
geëvalueerd onder verschillende stakeholders. De GGD rondt het programma in
september 2022 af. De GGD werkt hierin samen met gemeenten, Jeugdgezondheid
0-4 jaar en andere ketenpartners.
Enkele onderdelen van het programma Doorontwikkeling Jeugdgezondheid
heeft de GGD niet goed kunnen uitvoeren, zoals kinderrechten.nu, het
groepsgesprek i.c.m. het individuele gezondheidsonderzoek bij kinderen in de
onderbouw van het VO en de workshop Veerkracht in klas 3 of 4 van het VO. Door
Covid-19 kunnen de collectieve fysieke contactmomenten veelal niet doorgaan.
De team Jeugdgezondheid passen zich hierop aan en gaan voor de Veerkrachtworkshop een digitale variant aanbieden, passend in de Corona-context.
De voorbereiding voor de evaluatie van het gehele pakket is in volle gang. Dat loopt
op schema.
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Jeugdgezondheid
Indicator:
In 2021 moet de GGD opnieuw het jeugddossier aanbesteden. Het gaat om het
jeugddossier voor de Achterhoek en Midden IJssel/Oost Veluwe. Op de NoordVeluwe werken de CJG-partners sinds 9 september 2019 met een nieuw
jeugddossier. Daarin hebben ouders de regie. Zij kunnen op ieder moment van de
dag in hun eigen dossier kijken.
De werkwijze op de Noord-Veluwe en de ontwikkelingen die hier nog steeds in plaats
vinden worden als uitgangspunt meegenomen bij de aanbesteding.
We onderzoeken of aanbesteding nog een jaar uitgesteld kan worden. Door
Covid-19 is de organisatie zwaar belast en heeft aanbesteding geen prioriteit.

Rijksvaccinatieprogramma
Indicator:
Belangrijke elementen zijn het streven naar het verhogen van de vaccinatiegraad en
de extra tijd die nodig is voor de informed-consentprocedure. Op grond van de
WGBO heeft de hulpverlener de plicht om informatie te geven. Om toestemming te
kunnen geven voor een behandeling, zoals vaccinaties, moeten ouders en jongeren
adequaat geïnformeerd zijn. Deze op informatie gebaseerde toestemming wordt
‘informed consent’ genoemd. Landelijk is in het budget voor de uitvoering van de
vaccinaties hiermee rekening gehouden.
Het Rijksvaccinatieprogramma voor dit voorjaar bestaat uit HPV-, MenACWYen andere vaccinatie op indicatie. Het is gestart eind maart en loopt tot eind
mei. Uitvoering vindt plaats op een nieuwe werkwijze: per gemeente door het lokale
JG-team met een maximum van twee priklijnen en een vaccin per priklijn.
Tijdens individuele consulten door de jeugdartsen én de jeugdverpleegkundigen is er
extra aandacht voor informed-consent.
De doelstelling is te komen tot een vaccinatiegraad van 95%.

Jeugdgezondheid voor adolescenten
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Indicator:
De GGD is onlangs gestart met een takendiscussie en een strategische visie samen
met het algemeen bestuur. Jeugdgezondheid Adolescenten is, wat betreft de
financiering van dit deel van het basispakket Jeugdgezondheid, onderdeel van deze
discussie. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze discussie stelt de GGD, samen
met de betrokken gemeenten een nieuw plan op voor Jeugdgezondheid voor
adolescenten. Voor wat betreft de inhoud zal de nadruk liggen op het versterken van
veerkracht en weerbaarheid.
De takendiscussie loopt nog. Voor jeugdgezondheid adolescenten is een
analyse gemaakt van de probleemstelling. Voor de zomer wordt een
oplossingsrichting aan het algemeen bestuur voorgelegd.

Beleid voortzetten
Indicator:
De GGD zet het beleid voort van het volgen en versterken van de fysieke gezondheid
en veerkracht. Hierbij blijft nadrukkelijk aandacht voor de doorgaande lijn van de
jeugdgezondheidszorg 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. Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar,
gemeenten, onderwijs, jeugdhulp en huisartsen.
De GGD past zich binnen de huidige maatregelen aan om aandacht te blijven
besteden aan fysieke gezondheid en Veerkracht. Ook de doorgaande lijn van
0-18 jaar krijgt ook in visie steeds meer en beter vorm. Een voorbeeld hiervan is o.a.
de Groeigidsapp, die zowel Yunio, als Vérian actief inzet.
2.1.2

Wat heeft het gekost?

Rekening van baten en lasten
Rekening van baten en lasten

2e Begrotingswijziging 2021

1e Bestuursrapportage
april 2021

Afwijking

Jeugdgezondheid
Baten

1.021

1.189

168

Lasten

5.739

6.206

467

-4.718

-5.017

-299

Dotatie reserve

0

0

0

Onttrekking reserve

0

0

0

-4.718

-5.017

-299

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat

6
1-26/ 2-31

De kosten voor het inhalen van de achterstanden als gevolg van COVID-19 zijn € 230.000 hoger dan bij de
2e begrotingswijziging. Deze kosten worden vergoed vanuit de COVID gelden van VWS, deze baten staan
gepresenteerd bij het programma AGZ. Daarnaast zijn er hogere lasten als gevolg van vervanging
langdurige ziekte. Deze kosten zijn gedekt uit de post onvoorzien.
De baten zijn hogere door extra maatwerk voor verschillende gemeenten. Hier staan ook evenredige
kosten tegenover.

2.2
2.2.1

Programma Algemene gezondheidszorg
Wat hebben we ervoor gedaan?

Bestrijding COVID-19 en vaccinatie
Indicator:
De GGD is volop betrokken bij de bestrijding van Covid-19. Dit betreft de bron- en
contactopsporing, het testen en in 2021 ook door de vaccinatiecampagne. Hiervoor
is een aparte projectorganisatie ingesteld.
Inzet vindt plaats in opdracht van het ministerie van VWS die deze taak ook
financiert. Er is continue afstemming met GGD GHOR Nederland, RIVM, andere
GGD’en en ketenpartners.
Doelen zijn: voldoende testcapaciteit om aan de vraag te kunnen voldoen, bron- en
contactopsporing adequaat uitvoeren en de bevolking vaccineren aan de hand van
het advies van de gezondheidsraad
De GGD zet volop in op covid-bestrijding. Er is voldoende testcapaciteit.
Vaccinatie is ook in gang gezet. De beperkte hoeveelheid vaccin speelt hierbij
wel parten.

Omgevingswet en gezonde leefomgeving
Indicator:
De GGD ondersteunt gemeenten bij hun voorbereiding 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.
Wij streven ernaar dat wij in 2021 bij minimaal 15 gemeenten een actieve bijdrage
leveren aan de invoering van de Omgevingswet.
De GGD heeft met veel gemeenten contacten inzake de Omgevingswet en
ligt hiermee op schema

7
1-27/ 2-32

Statushouders
Indicator:
Voor de statushouders (vluchtelingen die in de gemeenten zijn gehuisvest) voeren
wij diverse taken uit, zoals gezondheidsbevordering en bevordering van de seksuele
gezondheid. Dit vereist een intensievere inzet dan voor niet-statushouders. We gaan
voor de inwonerbijdrage uit van een gemiddelde van 720 statushouders waarvan 250
kinderen per jaar met een bandbreedte van min of plus 20%. Dit is het niveau van
2019.
Er is door Covid-19 minder mogelijkheid voorlichting te geven op locatie. Er
wordt veel aandacht gegeven aan voorlichting via Teams etc. en via
voorlichtingsfilmpjes. De gemeenten hebben in 2021 een taakstelling om 846
statushouders, waarvan 471 kinderen, te huisvesten.

Samenwerking forensische geneeskunde
Indicator:
Het is wenselijk dat wij op het terrein van de Forensische Geneeskunde
samenwerken met andere GGD’en in Oost-Nederland. Dit verbetert de efficiency en
slagkracht. Deze samenwerking met de 5 GGD’en in Oost-Nederland moet in 2021
formeel zijn vastgelegd.
De samenwerkingsovereenkomst voor de 5 GGD’en in Oost-Nederland is
inmiddels gesloten. De GGD’en bereiden zich gezamenlijk voor op de
inschrijving de aanbesteding van de arrestantenzorg.

Financiering aanvullende seksuele gezondheid
Indicator:
De subsidiëring van activiteiten op het terrein van aanvullende seksuele gezondheid
wordt na 2021 waarschijnlijk anders vorm gegeven. Het betreft de uitvoering van de
soa-consulten, de daarmee gepaard gaande laboratoriumkosten en de kosten voor
Sense (preventie, voorlichting, consulten etc.). VWS is in overleg met diverse partijen
over het aanpassen van de financieringsstructuur. Wij verwachten dat in 2021 de
nieuwe financieringsvorm geregeld is
Er is nog geen duidelijkheid over een nieuwe financieringsstructuur. VWS
geeft aan dat dit vertraagd is door de corona pandemie.
Ontwikkelingen:
De politie heeft aangekondigd dat de aanbestedingsprocedure voor de medische arrestantenzorg (MAZ)
gaat starten. Met de afzonderlijk positie voor en het eventueel wegvallen van de MAZ, zal het voor GGD’en
steeds moeilijker worden om de overige taken – de lijkschouw en het forensisch medisch onderzoek – in
stand te houden. Wanneer aanbesteding van de MAZ doorgaat (de verwachting is dat de aanbesteding eind
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mei 2021 gestart wordt), zijn diverse opties denkbaar. De vijf GGD’en in Kring Oost-Nederland (KON)
hebben enkele scenario’s uitgewerkt.
2.2.2

Wat heeft het gekost?
1e Bestuursrapportage
april 2021

2e Begrotings
wijziging 2021

Rekening van baten en lasten

Afwijking

Algemene gezondheidzorg
Baten

22.555

75.794

53.239

Lasten

19.423

63.884

44.461

3.132

11.910

8.778

0

0

0

0
3.132

0
11.910

0
8.778

Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

Toelichting:
De hogere baten en lasten worden volledig veroorzaakt door COVID-19. In oktober 2020 is de begroting
2021 opgesteld. Daarna is er veel gebeurd. De GGD is gaan vaccineren. Hiervoor is personeel ingehuurd en
zijn verschillende vaccinatie locaties ingericht. De lasten voor de achterstanden presenteren we bij het
programma Jeugdgezondheid. De lasten van overhead staan bij het programma Overhead. Alle baten voor
de bestrijding van COVID-19 worden bij dit programma gepresenteerd. Hierdoor is er een positief saldo op
het programma algemene gezondheidzorg.

In onderstaand een overzicht van de kosten per onderdeel die GGDNOG bij VWS declareert.

Omschrijving
Bron en contact onderzoek
Testen

2e
1e BestuursBegrotings
rapportage
wijziging
april 2021
2021
6.639
17.752

Afwijking
11.113

5.499

20.715

15.216

0

18.133

18.133

Omzetderving reizigers/THZ

121

875

754

Achterstanden JG

600

830

230

3.851

12.449

8.598

Kosten KE t.l.v. Covid-19

28

28

Resultaat regulier

-7

-7

70.775

54.065

Vaccineren

Overhead

Totaal

16.710
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Voor de bestrijding van COVID-19 is het personeelsbestand van GGDNOG ruim verzesvoudigd. Naast het
reguliere personeel zijn er medio mei meer dan 1.250 medewerkers bezig met de bestrijding van COVID-19.







Testen 582 medewerkers
Vaccineren 475 medewerkers
Bron & contact onderzoek 140 medewerkers
Telefonie & administratie 40 medewerkers
Ondersteunende diensten 25 medewerkers
Infectie ziekte bestrijding 25 medewerkers

Voor het testen zijn 8 locaties in de regio Noord- en Oost Gelderland ingericht, hier kunnen 5.500 testen
per dag worden afgenomen.
Vaccineren kan op 6 locaties is de regio gedaan worden. Deze locaties zijn 7 dagen per week geopend van
08.00 – 20.00 uur. Tot half april zijn 140.000 vaccinaties gezet. Op alle vaccinatie en testlocaties is 24 uur
per dag beveiliging aanwezig.
Het vaccinatie proces kent een grillig verloop door:




Plotseling op- en afschalen als gevolg van wijzigingen in leverschema’s vaccins
2x stoppen met AstraZeneca
Landelijke keuzes ten aanzien van de vaccinatiestrategie en doelgroepen die de GGD vaccineert

De planning is om nog twee extra vaccinatielocaties te openen in Apeldoorn en Heerde zodat de GGD
vanaf 1 juni 13.650 prikken per dag kan zetten.

2.3
2.3.1

Programma Kennis en expertise
Wat hebben we ervoor gedaan?

Trends in de volksgezondheid
Indicator:
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. Daarbij werken wij samen met academische werkplaats AGORA en
andere partijen op landelijk en regionaal niveau.
In 2021 komen de resultaten van de monitor Volwassen en Ouderen 2020
beschikbaar en voeren wij de Kindermonitor uit.
Medio 2021 komen de resultaten van de monitor Volwassenen en Ouderen
2020 beschikbaar. Eind 2020 is de monitor afgenomen, in de eerste helft van
2021 wordt de data geanalyseerd en worden de publicaties voorbereid.


Begin 2021 is gestart met de voorbereidingen voor de Kindermonitor, die eind
2021 wordt uitgezet.



In 2021 wordt ook een nog extra Jeugdmonitor voor corona gehouden, hiervoor
is extra financiering beschikbaar gesteld door VWS



In 2021 is een 6e coronapeiling uitgevoerd onder volwassenen (febr. 2021) en
onder de jeugd (maart 2021)
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Wekelijks wordt inzicht gegeven in de situatie rondom corona in de regio:
situatieschets COVID-19 regio NOG
Dagelijks wordt een update geplaatst over de situatie rondom corona op het
coronadashboard van GGD NOG: beschikbaar voor gemeenten en zorginstellingen
in de regio.

Academische Werkplaats Agora
Indicator:
In de afgelopen jaren groeide de Academische werkplaats AGORA (AW AGORA) uit
tot een samenwerkingsverband met veel verschillende partijen uit de regio, waarin
veel projecten van de grond zijn gekomen. AGORA heeft een belangrijke rol
gespeeld in de ontwikkeling en/of evaluatie van tal van evaluatiemethodieken,
verschillende gezondheidsprogramma’s en bij het samen leren in de praktijk.
Daarnaast kan AGORA de komende jaren bijdragen aan het in kaart brengen van de
effecten/gevolgen van de Covid-19-maatregelen op de gezondheid op de langere
termijn.
In 2021 worden de doelen uit de strategische agenda 2021-2025 AGORA
opgepakt. Momenteel lopen er 6 projecten ( 2 per themagebied) op de 3
themagebieden: Nog gezondere jeugd. NOG gezonder ouder worden, NOG
gezondere leefstijl en 2 studentenprojecten op COVID onderzoek

NOG Gezondere Leefstijl
Indicator:
De Gemeenten hebben een grote uitdaging en verantwoordelijkheid voor zich
liggen. De impact van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te
dempen treft de gehele bevolking. Daarnaast zijn er groepen mensen die meer
negatieve gevolgen ondervinden van de coronacrisis en de bijbehorende
maatregelen. Om te voorkomen dat deze groepen nog meer nadelige gevolgen
ondervinden van de maatregelen is nu actie nodig om aandacht te besteden aan
gezond leven.
Met preventie en gezondheidsbevordering is gezondheidswinst te behalen, zowel
tijdens als na de coronacrisis. In de Bestuursagenda 2019 - 2023 NOG Gezonder
staat de uitwerking in de subregio’s centraal. Hierbij anticiperen we op subregionale
wensen en verschillen. We gaan deze inzet continueren en samen met gemeenten
versterken om nadrukkelijker aandacht te geven aan de gezondheid van groepen
mensen die door de coronamaatregelen hard getroffen zijn. We werken hierin ook
samen met landelijke partijen en andere GGD’ en. Daarnaast zoeken we hierbij
aansluiting bij en geven inhoud aan het lokaal/regionaal gezondheidsbeleid en het
beleid in het sociaal domein.
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De adviseurs gezondheidsbevordering en beleid hebben in september weer
de activiteiten rondom de diverse leefstijlthema’s opgepakt. Inmidddels is
bekend geworden dat het rijk vele miljoenen euro’s voor herstel na Covid-19, aan
de gemeenten beschikbaar stelt . In samenspraak met een vertegenwoordiging van
ambtenaren PG wordt een plan gemaakt om vorm en inhoud te geven aan het
bereiken van de doelgroepen die in de kamerbrief staan genoemd staan.

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 53 partners
hebben zich al bij dit regionetwerk aangesloten waarmee ruim 25.000
medewerkers kunnen worden bereikt. Wij werken in 2021 aan het
doorontwikkelen van het aanbod, waarbij wordt geanticipeerd op de wensen
van de partners. Extra inzet wordt gepleegd op het thema roken en ‘lage SES
werkenden’. Daarnaast wordt aanvullende aandacht besteed aan werving, social
media, een challenge in mei en een netwerkbijeenkomst in september
Ruim 61 partners hebben zich al bij dit regionetwerk aangesloten waarmee
ruim 29.000 medewerkers kunnen worden bereikt. Extra inzet wordt
gepleegd op kwetsbare werkenden en het thema roken.
2.3.2

Wat heeft het gekost?

Rekening van baten en lasten

2e Begrotings
wijziging 2021

1e Bestuursrapportage
april 2021

Afwijking

Kennis & Expertise
Baten

454

575

121

Lasten

1.830

1.957

127

-1.376

-1.382

-6

23

23

0

0

0

0

-1.399

-1.405

-6

Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat

Toelichting:
Bij het programma Kennis & Expertise zien we hogere baten. Deze zijn voornamelijk het gevolg van het
project Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe. Tegenover deze baten staan ook hogere lasten. Daarnaast
maakt de GGD bij het programma Kennis & Expertise kosten voor onderzoeken die door COVID-19 gelden
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van VWS worden vergoed. De baten die tegenover deze lasten staan presenteren we bij het programma
Algemene gezondheidzorg.

2.4
2.4.1

Programma Inwonerbijdrage en Organisatieprojecten
Wat hebben we ervoor gedaan?

Ontwikkeling en implementatie van een strategische visie en bijpassende
organisatiestructuur van de GGD
Indicator:
In de eerste helft van 2021 wordt een takendiscussie gevoerd en afgerond door het
algemeen bestuur. Deze takendiscussie geeft mede richting aan de strategische visie
die deels gelijktijdig wordt ontwikkeld. De tweede helft van 2021 zal in het teken
staan van het implementeren van de besluiten uit de takendiscussie en de
strategische visie. Daarbij zal eveneens gekeken worden naar een
organisatiestructuur die passend is bij de uitkomsten van beiden.
De takendiscussie en daaraan gelieerde strategische visie is nog volop aan de
gang. Samen met AB en DB wordt dit proces vormgegeven. Er kan vertraging
ontstaan, als het AB de besluitvorming hiervan naar de tweede helft van 2021 tilt

2.4.2

Wat heeft het gekost?

Rekening van baten en lasten

2e Begrotings
wijziging 2021

1e Bestuursrapportage
april 2021

Afwijking

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

12.335
256
12.079
0
0
12.079

12.135
26
12.109
0
0
12.109

-200
-230
30
0
0
30

Toelichting:
De inwonerbijdrage blijft gelijk aan het bedrag dat is vastgesteld bij de programmabegroting. Bij dit
programma is de post ‘nog te ramen producten’ begroot. Dat wil zeggen plusopdrachten die nog worden
verwacht/moeten worden gerealiseerd. Bij de prognose is deze door COVID ruim gerealiseerd. Hierdoor
dalen zowel de baten als de lasten. De werkelijke baten en lasten presenteren we bij de programma’s waar
deze betrekking op hebben. Bij de 2e begrotingswijziging 2021 zijn de lasten voor AIOS opleiding
meegenomen als projectgeld. Bij de 1e bestuursrapportage 2021 presenteren we deze lasten bij de
programma’s Jeugdgezondheid en Algemene Gezondheidzorg waar de lasten ook worden gemaakt.
13
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2.5
2.5.1

Programma Overhead en budget onvoorzien
Wat hebben we ervoor gedaan?

Vervolg aan de Bestuursagenda 2019-2023
Indicator:
Waar nodig herijken we in samenspraak met gemeenten de Bestuursagenda 2019 –
2023 NOG Gezonder. We sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen en bij het
gezondheidsbeleid en de preventieagenda’s van de gemeenten. We zijn daarbij alert
op actuele ontwikkelingen. Deze samenwerking aan de Bestuursagenda krijgt ook in
2021 de vereiste aandacht.
De coronavirus-uitbraak maakt dit een bijzondere tijd. Preventieve
maatregelen beïnvloeden ons leven en straatbeeld op een tot voor kort
onvoorstelbaar niveau. De aandacht voor preventie tegen corona heeft ook de
spotlight gezet op de ‘traditionele’ preventiethema’s als roken en overgewicht.
Indachtig met de Bestuursagenda streven we naar het oppakken van deze thema’s in
nauwe samenwerking met de gemeenten. Door corona heeft vooral op
onderzoeksgebied en communicatie veel vernieuwing gebracht. Er zijn meerdere
corona-peilingen geweest naar de effecten van de coronavirus-uitbraak op onze
inwoners, er is een onderzoek geweest naar de impact op kwetsbare groepen. En er
is een klantreis-benadering toegepast op de informatie die de GGD rond corona en
vaccineren aanbiedt. Daarmee is het bereik van de GGD-website verveelvoudigd

Passende informatie voor gemeenten
Indicator:
Heldere afspraken en duidelijke verhoudingen tussen gemeenten als opdrachtgever
en de GGD als opdrachtnemer. De GGD werkt aan passende informatie per
gemeente en/of regio over de dienstverlening en taakuitvoering door de GGD. In
2021 werkt de GGD aan het inrichten van een webpagina met informatie over de
producten en resultaten. Dat vereist dat de GGD de interne processen hier adequaat
op ingericht heeft. In 2021 blijven we dit verder ontwikkelen.
De vertaling van de huidige dienstverlening naar informatie over producten
en diensten zijn volop mee aan de gang en de webpagina is “under
constructief” wat dat betreft. Afspraken rondom verhoudingen en dienstverlening en
verwachtingen hierin zijn onderwerp in de takendiscussie. De uitkomsten hiervan
zullen meegenomen worden in dit onderwerp, maar zullen ook meegenomen
worden in de organisatieontwikkeling en de toepassing hiervan in 2021
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2.5.2

Wat heeft het gekost?

Overhead
Rekening van baten en lasten

2e Begrotings
wijziging 2021

1e Bestuursrapportage
april 2021

Afwijking

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

51
9.145
-9.094
0
0
-9.094

51
17.648
-17.597
0
0
-17.597

0
8.503
-8.503
0
0
-8.503

De overhead stijgt met ruim € 8,5 miljoen. Dit is volledig het gevolg van de COVID-19 bestrijding. Voor het
Bron & contact onderzoek, testen en vaccineren maakt de GGD ook extra overheadkosten. Het gaat onder
andere om huur, inrichting en beveiliging locaties, verkeersregelaars, personeel ondersteunende teams,
beschermingsmaterialen en medische afval. Deze kosten vergoed VWS volledig.
Budget onvoorzien
Het budget onvoorzien van € 198.000 is volledig ingezet voor ziektevervanging, werving nieuwe managers,
ondersteuning takendiscussie en het ontwikkelen van het functiehuis.
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3. Bedrijfsvoering
3.1

Inleiding

We hebben de 1e Bestuursrapportage 2021 opgesteld. In de rapportage maken we een prognose van de
baten en lasten en het saldo van GGD NOG over 2021. Deze vergelijken we met de 2e begrotingswijziging
2021 die door het Algemeen Bestuur is vastgesteld op 18 februari 2021.
Het is nog altijd een bijzondere tijd. COVID-19 houdt ons nog altijd in de greep en de verwachting is dat dit
heel 2021 gaat duren. De begroting van de GGD is bijna verdrievoudigd. Het personeelsbestand
vervijfvoudigd. Voor de bestrijding van COVID-19 is een projectorganisatie ingericht, waardoor de GGD zijn
reguliere taken zoveel mogelijk weer kan uitvoeren binnen alle beperkingen die ook voor de GGD gelden.
Vergoeding kosten bestrijding COVID-19
Het belangrijkste aandachtspunt bij het opstellen van de 1e Bestuursrapportage 2021 zijn de kosten voor de
bestrijding van COVID-19.
VWS heeft toegezegd dat 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. GGD’en brengen dus dit jaar de reguliere inwonersbijdrage
in rekening bij gemeenten.
In deze rapportage gaan we ervan uit dat de regeling in ieder geval voor heel 2021 geldt.
Rapportage
Doordat VWS alle kosten die GGDNOG maakt voor de bestrijding van COVID-19 vergoed is het
geprognosticeerde saldo over 2021 nul. De reguliere taken pakt de GGD zoveel mogelijk op. Achterstanden
die zijn ontstaan worden zoveel mogelijk ingelopen. Ook deze kosten worden vergoed door VWS.

3.2

Personele ontwikkeling

Personeelsopbouw per 31 maart 2021
Aantal personen
Aantal dienstverbanden
Formatie volgens begroting
Bezetting volgens prognose
Fulltime aanstellingen
Parttime aanstellingen

GGD
277
279
175,7
192,0
43
236

Toelichting:
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De bezetting volgens prognose is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door extra medewerkers voor
het inhalen van achterstanden en voor de COVID bestrijding. Het grootste deel van de personele inzet
wordt ingevuld met inhuur van medewerkers. Hiervoor maakt de GGD gebruik van de diensten van Active
Living en Randstad.
Ziekteverzuimpercentage van 1 januari t/m 31 maart 2021
Ziekteverzuimpercentage
Ziekmeldingsfrequentie
Gemiddeld aantal dagen ziek

GGD
7,6%
0,6
10,6

Verzuimduurpercentage van 1 januari t/m 31 maart 2021
Verzuimduurpercentage
Kort (1-7 dagen)
Middel (8-42 dagen)
Lang 1 (43 dagen of langer)

GGD
3,7%
11,7%
84,6%

Langdurig zieken (43 of meer dagen) per 31 maart 2021
Langdurig zieken (>43 dagen)

GGD
17

Toelichting:
Algemeen
De stijging van het ziekteverzuim wordt voor een groot deel veroorzaakt door COVID-19. Daarnaast zijn er
een aantal langdurig zieken. Bij een aantal medewerkers volgt uitstroom o.a. als gevolg van pensionering.
In maart is, door verzuimcoördinator en Arbodienst, een verzuimanalyse gepresenteerd waarin over de
afgelopen 5 jaar het verzuim is geanalyseerd. Er zijn aanbevelingen gedaan om verzuim te , onder andere,
de organisatiestructuur en ontwikkelmogelijkheden c.q. duurzame inzetbaarheid van de GGDmedewerkers.

3.3

Kwaliteit

Elke drie jaar toetst Lloyds of de GGD in aanmerking komen voor het HKZ certificaat. De externe auditoren
van Lloyd’s, bezochten GGD NOG hiervoor half februari 2021. Zij onderzochten of de GGD:


intern de zaken goed op orde hebben;



de klant centraal stellen;

 voortdurend en systematisch werken aan verbetering.
Ze gingen in gesprek met alle teams en het management. Het is de GGD gelukt om midden in de
coronapandemie voor HKZ certificaat vernieuwing op te gaan en deze te halen! De auditoren van Lloyds
complimenteerden de GGD dat– ondanks de hectiek – binnen alle facetten van de organisatie aandacht
blijft bestaan voor kwaliteit. De uitkomst is één “minor” op het administratief proces registratie
bekwaamheid en BIG. Het verantwoordelijke team heeft hier al acties op genomen. In september 2021
bezoekt Lloyds de GGD-organisatie weer en wordt o.a. gekeken naar de opvolging van de minor.

17
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3.4

Risicoanalyse

Vanaf maart 2020 is Nederland en daarmee ook GGD NOG in de greep van COVID-19. Testen, Bron- en
contactonderzoek en vanaf begin 2021 ook vaccinaties zijn ingezet om COVID-19 te bestrijden. Dit heeft
een groot effect op de baten en lasten. VWS heeft toegezegd dat zolang de bestrijding van COVID-19
duurt, de kosten hiervoor worden vergoed door VWS. Voor de periode na COVID-19-heeft VWS toegezegd
dat de kosten door COVID-19 opgelopen achterstanden in de reguliere taken ook gedeclareerd mogen
worden. Hiermee is het financieel risico voor het begrotingsjaar 2021 afgedekt.
Voor de periode 2022 en verder is nog veel onduidelijk. Blijft COVID-19 een onderdeel van het leven
uitmaken en welke taken komen hieruit voort voor de GGD. Daarnaast is het de vraag of bestaande taken (
bijv. reizigersvaccinaties) in dezelfde omvang kunnen worden opgepakt.
Verder is er een risico op de extra taak die GGD NOG heeft gekregen om het COVID-19 virus te bestrijden:
 Kan GGD NOG de personele inzet kan blijven leveren om COVID-19 te bestrijden?
Naast de risico’s als gevolg van COVID-19 zien we voor 2021 de volgende risico’s:


Ziekteverzuim. Het ziekteverzuimpercentage is 7,6% terwijl de norm 4% is.
Actie: Arbodienst heeft een verzuimanalyse gedaan. De GGD neemt de aanbevelingen mee in de
organisatieontwikkeling.



Takendiscussie en organisatieontwikkeling. Wat zijn de gevolgen voor de organisatie. Doordat de
uitkomsten nog niet bekend zijn kan de GGD nieuwe medewerkers minder zekerheid geven, waardoor
het werven en in dienst houden lastig is.



Vacatures zijn moeilijk in te vullen waardoor het werk onder druk komt te staan.



Functiewaardering; verschillende groepen medewerkers vragen herziening van de beschrijving en
waardering van functies.



Wetgeving voor gegevensbescherming/informatie veiligheid
Actie: De GGD voert een nulmeting gegevensbescherming uit en laat KPMG – in samenwerking met
andere GGD’en in Het Service Centrum - een Applicatielandschap- & Security Scan uitvoeren.



Aanbesteding en inkopen COVID-19:
Actie: met inkoopadviseur van de gemeente Oost Gelre en adviesbureau inventariseren we de risico’s
en mogelijke oplossingen



Aanbesteding digitaal dossier jeugdgezondheid



Inschrijving op de aanbesteding van arrestantenzorg
Actie: We bereiden de mogelijke inschrijving op de aanbesteding voor met de vier andere GGD’en uit
Gelderland en Overijssel.

De 1e Bestuursrapportage 2021 sluit met een saldo van nul. In het saldo zijn alle meerkosten voor de
bestrijding van COVID-19 meegenomen en de vergoeding van VWS die hier tegenover staat.
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3.5

Financiële verantwoording GGD

3.5.1

Algemeen

In deze 1e Bestuursrapportage presenteren we een saldo van € 0.
3.5.2

Staat van baten en lasten GGD en toelichting

X € 1.000
Staat van baten en lasten

2e Begrotings
wijziging 2021

1e Bestuursrapportage
april 2021

afwijking

GGD Noord- en Oost Gelderland
36.416
36.393
23
23
0
0

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

89.744
89.721
23
23
0
0

53.328
53.328
0
0
0
0

Aandachtspunten zijn:


Voor vaccineren, testen en bron- en contactonderzoek maakt de GGD zoveel mogelijk gebruik van
extern personeel. Zo bestaat het minst risico op WW-verplichtingen.



Het budget onvoorzien is volledig ingezet voor ziektevervanging, ontwikkelen functiehuis en werving
managers.



Waar bekend zijn de kosten van het inhalen van achterstanden meegenomen in deze rapportage
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3.5.3

Staat van baten en lasten per programma en toelichting

X € 1.000
Rekening van baten en lasten per
programma

2e Begrotings
wijziging 2021

1e Bestuursrapportage
april 2021

afwijking

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

1.021
5.739
-4.718
0
0
-4.718

1.189
6.206
-5.017
0
0
-5.017

168
467
-299
0
0
-299

22.555
19.423
3.132
0
0
3.132

75.794
63.884
11.910
0
0
11.910

-53.239
-44.461
8.778
0
0
8.778

454
1.830
-1.376
23
0
-1.399

575
1.957
-1.382
23
0
-1.405

121
127
-6
0
0
-6

51
9.145
-9.094
0
0
-9.094

51
17.648
-17.597
0
0
-17.597

0
8.503
-8.503
0
0
-8.503

12.335
256
12.079
0
0
12.079

12.135
26
12.109
0
0
12.109

-200
-230
30
0
0
30

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

BESLUIT:

de derde wijziging van de begroting 2021 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juli 2021,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

GGD Noord en Oost Gelderland

3e begrotingswijziging 2021

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

1
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3e begrotingswijziging 2021
Op 18 februari 2021 heeft het algemeen bestuur de 2e begrotingswijziging 2021 vastgesteld. Het dagelijks
bestuur is daarmee gemachtigd tot het doen van inkomsten en uitgaven op programmaniveau.
De 1e Bestuursrapportage 2021 leidt tot een aantal verschuivingen tussen de programma’s. In het onderstaande
overzicht staan per programma de 2e begrotingswijziging 2021 en de 3e begrotingswijziging 2021 en de
verschillen daartussen.
Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per
programma

2e begrotings
wijziging 2021

3e begrotings
wijziging 2021

1.021
5.739
-4.718
0
0
-4.718

1.189
6.206
-5.017
0
0
-5.017

168
467
-299
0
0
-299

22.555
19.423
3.132
0
0
3.132

75.794
63.884
11.910
0
0
11.910

-53.239
-44.461
8.778
0
0
8.778

454
1.830
-1.376
23
0
-1.399

575
1.957
-1.382
23
0
-1.405

121
127
-6
0
0
-6

51
9.145
-9.094
0
0
-9.094

51
17.648
-17.597
0
0
-17.597

0
8.503
-8.503
0
0
-8.503

12.335
256
12.079
0
0
12.079

12.135
26
12.109
0
0
12.109

-200
-230
30
0
-0
-30

afwijking

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

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
GGD Noord en Oost Gelderland

3e begrotingswijziging 2021
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Bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten

2e Begrotings
wijziging 2021

1e Bestuursrapportage
april 2021

afwijking

GGD Noord- en Oost Gelderland
36.416
36.393
23
23
0
0

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

89.744
89.721
23
23
0
0

53.328
53.328
0
0
0
0

Algemeen
VWS toegezegd dat 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 ondersteuning.
De bestrijding van COVID-19 is als een apart product onder het programma Algemene Gezondheidzorg
opgenomen.
De 3e begrotingswijziging 2021 heeft een saldo € 0.
Jeugdgezondheid
De kosten voor het inhalen van de achterstanden als gevolg van COVID-19 zijn € 230.000 hoger dan bij de 2e
begrotingswijziging. Deze kosten worden vergoed vanuit de COVID gelden van VWS, deze baten staan
gepresenteerd bij het programma AGZ. Daarnaast zijn er hogere lasten als gevolg van vervanging langdurige
ziekte. Deze kosten zijn gedekt uit de post onvoorzien.
De baten zijn hogere door extra maatwerk voor verschillende gemeenten. Hier staan ook evenredige kosten
tegenover.
Algemene gezondheidzorg:
De hogere baten en lasten worden volledig veroorzaakt door COVID-19. In oktober 2020 is de begroting 2021
opgesteld. Daarna is er veel gebeurd. De GGD is gaan vaccineren. Hiervoor is personeel ingehuurd en zijn
verschillende vaccinatie locaties ingericht. De lasten voor de achterstanden presenteren we bij het programma
Jeugdgezondheid. De lasten van overhead staan bij het programma Overhead. Alle baten voor de bestrijding van
COVID-19 worden bij dit programma gepresenteerd. Hierdoor is er een positief saldo op het programma
algemene gezondheidzorg.
Kennis en expertise:
Bij het programma Kennis & Expertise zien we hogere baten. Deze zijn voornamelijk het gevolg van het project
Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe. Tegenover deze baten staan ook hogere lasten. Daarnaast maken we bij
het programma Kennis & Expertise kosten voor onderzoeken die door COVID-19 gelden van VWS worden
vergoed. De baten die tegenover deze lasten staan presenteren we bij het programma Algemene
gezondheidzorg.

GGD Noord en Oost Gelderland

3e begrotingswijziging 2021
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Overhead:
De overhead stijgt met ruim € 8,5 miljoen. Dit is volledig het gevolg van de COVID-19 bestrijding. Voor het Bron
& contact onderzoek, testen en vaccineren maken we ook extra overheadkosten. Het gaat onder andere om
huur, inrichting en beveiliging locaties, verkeersregelaars, personeel ondersteunende teams,
beschermingsmaterialen en medische afval. Deze kosten vergoed VWS volledig.

GGD Noord en Oost Gelderland

3e begrotingswijziging 2021
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

7

Overlegdatum:

9-7-2021

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Adviesnota
Onderwerp

Programmabegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2022

Voorstel

1. kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenten op de conceptprogrammabegroting 2022
en op de eerste begrotingswijziging 2022 in verband met de verhoging van de inwonerbijdrage
voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), en het commentaar van het dagelijks bestuur op deze
zienswijzen.
2. de Programmabegroting 2022 en de eerste begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Inleiding
Op 8 april jl. besprak uw algemeen bestuur de concept-Programmabegroting 2022 en de eerste
begrotingswijziging 2022 in verband met de verhoging van de inwonerbijdrage voor het RVP. Deze
voorstellen zijn met het verzoek om een zienswijze te hierop in te dienen aan de raden van de
gemeenten gezonden. De raden konden tot 8 juni 2021 hun zienswijze indienen. Van de meeste
gemeenten hebben wij een (soms voorlopige) reactie ontvangen.
In deze adviesnota gaan we op de ontvangen reacties in. De zienswijzen en uw eventuele reactie zijn
verwerkt in de bijlage. Wanneer wij na verzending van de vergaderstukken nog meer reacties
ontvangen, sturen we een nazending of laten wij u dat ter vergadering weten.

Beoogd effect

Vaststelling van de Programmabegroting 2022 en de eerste begrotingswijziging 2022.

Argumenten

1.1 De ontvangen zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van de programmabegroting
2022 of de eerste begrotingswijziging 2022.
Een aanzienlijk aantal gemeenten dient geen zienswijze in op de programmabegroting of de
eerste begrotingswijziging 2022 of stemt hiermee in. Dit betreft de gemeenten Apeldoorn,
Doetinchem, Elburg, Epe, Harderwijk, Hattem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude
IJsselstreek, Putten, Winterswijk en Zutphen.

De gemeente Brummen ziet uit naar kostenbesparingen, maar constateert dat een meerderheid
van het algemeen bestuur heeft ingestemd met de concept-Programmabegroting 2022.
Brummen accepteert dit met tegenzin.
De raad van Montferland verzoekt om een passende uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma voor het geval de compensatie in het gemeentefonds ontoereikend is.
Wij zullen in dat geval inderdaad met de gemeenten in overleg gaan over een passende
oplossing.
Enkele gemeenten spreken zich niet uit tegen de programmabegroting 2022 of de eerste
1
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begrotingswijziging 2022, maar vragen aandacht voor specifieke onderwerpen.
Takendiscussie
Apeldoorn, Bronckhorst, Doetinchem en Montferland vragen aandacht voor de takendiscussie.
Het betreft dan het betrekken van de raad en/of het zo spoedig mogelijk verwerken van de
resultaten van de takendiscussie in de programmabegroting.
Voor de takendiscussie ontvingen de colleges van B&W van ons een procesnotitie. Daarin
schetsen wij het proces dat wij gedurende de zomermaanden van dit jaar, mede op basis van
gesprekken bij gemeenten, scenario’s ontwikkelen. Deze bespreken wij in september met uw
algemeen bestuur. Daarna vindt een nadere uitwerking plaats; in november 2021 kunt u
besluiten over de uitwerking van de uitkomsten van de takendiscussie.
Onze werkgroep Takendiscussie roept de colleges op om de raden actief te (blijven) betrekken bij
de takendiscussie, ondanks de onzekerheid van de te bespreken onderwerpen. Om de colleges
hierbij te ondersteunen ontvangen zij na de komende AB-vergaderingen over de takendiscussie
steeds een concept-raadsbrief van de GGD. Deze kunnen de colleges gebruiken om de raden te
informeren of te consulteren.
Met het oog op een eventueel implementatietraject, gaan wij ervan uit dat veranderingen in de
Programmabegroting 2023 kunnen worden opgenomen. Wanneer voorgestelde maatregelen
echter al eerder tot besparingen kunnen leiden, zullen wij daarmee niet wachten tot 2023.
Jeugdgezondheid Adolescenten
Bronckhorst wil Jeugdgezondheid Adolescenten betrekken bij de takendiscussie en dat de GGD
hierover tijdig met de gemeenten in gesprek gaat
Voor Jeugdgezondheid Adolescenten is een voorstel in voorbereiding voor een nieuwe invulling
en wijze van financiering (zie agendapunt 12). Wij bespreken dit de komende maanden met de
gemeenten. Wij streven ernaar in november 2021 een voorstel aan uw algemeen bestuur voor te
leggen.
Uitwerking inhoudelijke aandachtspunten
Enkele gemeenten (Lochem, Montferland en Zutphen) roepen op om aandacht te besteden aan
de uitwerking van enkele inhoudelijke beleidsvoornemens. Zij vragen vooral aandacht voor
kwetsbare groepen.
Wij lieten in onze reactie op de zienswijzen op de Uitgangspuntennota weten, dat wij de
uitwerking van de Bestuursagenda actualiseren, met name waar het gaat om de aandacht voor
kwetsbare groepen.
Daarbij willen wij met gemeenten in overleg over het preventieaanbod en de inzet van de GGD
en sluiten wij waar mogelijk aan op lokale activiteiten.
Overige opmerkingen Montferland
De gemeente Montferland pleit voor een zo spoedig mogelijke evaluatie van het systeem van
infectieziektebestrijding. Daarnaast deelt de raad van Montferland zijn visie op de samenwerking
in samenwerkingsverbanden.
Ook wij zijn benieuwd naar de (landelijke) evaluatie van de coronabestrijding en de rol van de
infectieziektebestrijding hierin.
Voor wat betreft de samenwerking in samenwerkingsverbanden verwijzen wij naar agendapunt 9
(Grip op samenwerking) van de agenda.
Tot slot
Een aantal gemeenten spreekt (opnieuw) waardering uit voor het werk van de GGD tijdens en bij
2
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het bestrijden van de coronapandemie.

2

Voor verdere details verwijzen wij naar de bijlage waarin de zienswijzen en onze reactie daarop
zijn verwoord.

2.1 Het algemeen bestuur is bevoegd tot vaststelling van de begroting

Het algemeen bestuur heeft het budgetrecht en bepaalt de financiële kaders voor de GGD.

Kanttekeningen

1.1 Er is veel onzekerheid over de gevolgen voor de GGD van het coronavirus.
Over deze gevolgen bestaat inderdaad nog geen duidelijkheid. Op basis van de nu aanwezige
kennis wordt voorgesteld in te stemmen met de programmabegroting. Indien daarvoor
aanleiding is, zal de GGD hierover rapporteren en met aanvullende voorstellen komen richting
het bestuur.

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 Jeugdgezondheid
van € 8,27.
De eerste begrotingswijziging 2022 behelst een verhoging van de inwonerbijdrage voor gemeenten
met € 331.267 in 2022 (€ 0,497 per inwoner).

Vervolg

De concept-programmabegroting 2022 en de eerste begrotingswijziging 2022 worden na vaststelling
toegezonden aan de provincie.

Communicatie

De gemeenten krijgen de vastgestelde begroting en de begrotingswijziging toegezonden.

Warnsveld, 21 juni 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Concept-programmabegroting 2022
1e begrotingswijziging 2022 en toelichting Verhoging inwonerbijdrage RVP
Samenvatting ontvangen zienswijzen gemeenten en reactie van het dagelijks bestuur
Ontvangen zienswijzen gemeenten
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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, Berkelland, 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

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

/ 2-63

11

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.

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

/ 2-71

19

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%.
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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).

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

/ 2-92

40

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

-73

nee

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
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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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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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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.

Berkelland

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.

---

Brief d.d. 22-02-2021
De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

Bronckhorst

Reactie dagelijks bestuur

---

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.

---
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Gemeente

Reactie / zienswijze

Brummen

Brief gemeenteraad d.d. 22-2-2021

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.

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

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

Zij 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 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.
Doetinchem

---

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.

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

Het is ook onze insteek, dat wij aansluiten bij het lokaal beleid. Wij
zoeken samenwerking met lokale (en regionale) ketenpartners.

56

/ 2-108

Gemeente

Reactie / zienswijze
- De gemeente verwacht 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
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

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. 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

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.

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

Epe

Reactie dagelijks bestuur

---

Brief d.d.
De gemeente Ermelo spreekt waardering uit voor de inzet van de
GGD in de bestrijding van COVID-19.
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Gemeente

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

Ermelo schaart zich achter de verwachting dat de GGD de reguliere
werkzaamheden weer zonder beperkingen kan oppakken.
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.
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Gemeente

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

Reactie dagelijks bestuur

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.

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.

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 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.
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Gemeente

Reactie / zienswijze
NOG Gezondere Leefstijl
Dit speerpunt uit de Bestuursagenda 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 door Ermelo van belang geacht, omdat in een
ketenaanpak overgewicht de samenwerking tussen medisch en
sociaal domein kan worden verbeterd.

Reactie dagelijks bestuur

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.

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.
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Gemeente

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

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.
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.

De GGD sluit in de advisering voor het lokaal gezondheidsbeleid aan
op de landelijke nota volksgezondheid. Regionaal en lokaal kunnen
accenten worden gelegd.

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

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

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

---

61

/ 2-113

Gemeente

Reactie / zienswijze

Hattem

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

Heerde

Reactie dagelijks bestuur

---

Brief d.d. 01-02-2021
De commissie Samenleving van de gemeente Heerde heeft 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.
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

---
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Gemeente

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

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
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?

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.

-

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.

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.

-

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.

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.
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Gemeente

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur
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.

-

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.
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Gemeente

Reactie / zienswijze
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.

Oldebroek

Reactie dagelijks bestuur

---

Brief d.d. 08-04-2021
De gemeente kijkt met bewondering naar de inzet van de GGD in
verband met de coronacrisis in een tijd waarin de GGD er ook in is
geslaagd om de meeste reguliere taken voort te zetten.

---

Oldebroek dient geen zienswijze in op de (financiële)
uitgangspunten voor de begroting 2022.

---

De raad is benieuwd naar de uitkomsten van de takendiscussie.
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.
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Gemeente

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

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
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.

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

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

Reactie dagelijks bestuur

---

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
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.

Winterswijk

---

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

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.
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Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

financieel bijdragen en dat daarbij als verdeelsleutel het aantal
inwoners per gemeente wordt gehanteerd.
Zutphen

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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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

1e begrotingswijziging 2022

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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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

1e begrotingswijziging 2022

20.130
20.107
23
23
0
0

81
81
0
0
0
0
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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

1e begrotingswijziging 2022

331.267
0,497
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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

4
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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.

5
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Bijlage: Overzicht zienswijzen gemeenten op concept-Programmabegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2022
Gemeente

Zienswijze

Aalten
Apeldoorn

Collegevoorstel aan de raad d.d. 27-5-2021
Inhoudelijk
De onzekerheden als gevolg van COVID-19 beïnvloeden de strategische
visieontwikkeling van de GGD en de takendiscussie. Graag zou Apeldoorn
in 2021 (najaar) meer duidelijkheid hebben over de uitkomsten van deze
discussie, zodat eventuele veranderingen in de programmabegroting
2023 kunnen worden opgenomen. De raad is bereid om voor deze
discussie input te geven.

Apeldoorn stemt in met de voorgestelde inhoudelijke lijn in de
Programmabegroting 2022.
Financieel
Vanaf 2021 wordt uitgegaan van een nieuwe indexsystematiek.
Apeldoorn stemt in met de voorgestelde berekening en begroting.

Berkelland
Bronckhorst

Reactie dagelijks bestuur

De colleges van B&W hebben ten behoeve van de
takendiscussie een procesnotitie ontvangen, waarmee zij
de raden over de stand van zaken kunnen informeren.
In de zomer 2021 worden, mede op basis van een
inventarisatie bij de gemeenten, scenario’s ontwikkeld die
wij in september met het algemeen bestuur bespreken. Na
bespreking in het AB vindt er een nadere uitwerking. In
november kan het AB besluiten over de uitwerking van de
uitkomsten van de takendiscussie.
Wij gaan ervan uit dat eventuele veranderingen in de
Programmabegroting 2023 kunnen worden opgenomen.
---

---

Brief d.d. 1 juni 2021
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Gemeente

Brummen

Zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

Bronckhorst spreekt nogmaals waardering uit voor de inzet van de GGD
bij het bestrijden van het coronavirus. Er wordt veel van de organisatie en
van medewerkers gevraagd in deze tijd. Zij zien dat de GGD daar als een
professionele en flexibele organisatie mee omgaat.

---

De gemeente Bronckhorst geeft aan dat in het kader van de
takendiscussie en de ontwikkeling van de strategische visie een strakke
planning wordt gehanteerd. Om alle partijen voldoende tijd te geven om
de discussie goed te kunnen voeren, wil de gemeente dan ook voldoende
tijd hebben om binnen de gemeente en met de gemeenteraad dit af te
kunnen stemmen.

De colleges van B&W hebben een procesnotitie
ontvangen, waarmee zij de raden over de stand van zaken
rondom de takendiscussie kunnen informeren.
In de zomer 2021 worden, mede op basis van een
inventarisatie bij de gemeenten, scenario’s ontwikkeld die
wij in september met het algemeen bestuur bespreken. Na
bespreking in het AB vindt er een nadere uitwerking. In
november kan het AB besluiten over de uitwerking van de
uitkomsten van de takendiscussie.
Wij gaan ervan uit dat er voldoende tijd is om dit binnen
de gemeente en met de gemeenteraad af te stemmen.

Verder refereert de gemeente aan het feit, dat de invulling en financiering
van de jeugdgezondheid adolescenten wordt betrokken bij de
takendiscussie. De gemeente verzoekt u om tijdig met gemeenten
hierover in gesprek te gaan, zodat er voldoende tijd is om een zorgvuldige
afweging te kunnen maken.

Voor Jeugdgezondheid Adolescenten is een voorstel in
voorbereiding voor een nieuwe invulling en wijze van
financiering. Wij bespreken dit de komende maanden met
de gemeenten. Het doel is dat in november 2021 op basis
van dit overleg een voorstel aan het algemeen bestuur
wordt voorgelegd.

Raadsbesluit d.d. 27 mei 2021
De raad geeft aan dat in hun zienswijze van februari 2021 op de
uitgangspunten van de begroting is aangegeven dat de gemeente
Brummen in financieel zwaar weer verkeert en uitziet naar maatregelen
die een kostenbesparing kunnen opleveren. De raad constateert nu dat er
opnieuw sprake is van een kostenstijging.
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Gemeente

Zienswijze
De raad heeft vernomen dat hun vertegenwoordiger in het AB van de
GGD hun standpunt duidelijk heeft verwoord. Helaas heeft het AB van de
GGD met meerderheid van stemmen ingestemd met de voorliggende
programmabegroting 2022.
Dat betekent dat zij deze wel moeten accepteren, maar zij
doen dit met tegenzin.

Doetinchem

Reactie dagelijks bestuur

---

Brief van het college d.d. 3 juni 2021 met zienswijze van de
gemeenteraad
Zienswijze conceptprogrammabegroting 2022
De raad van Doetinchem vindt de concept programmabegroting 2022
inhoudelijk en financieel in lijn met de kaders en doelen uit de
Bestuursagenda 2019-2023 en de Uitgangspuntennota 2022.
Het blijft echter onduidelijk wat de invloed is van de takendiscussie op de
programmabegroting 2022, aldus de raad. De uitkomsten van de
takendiscussie zijn hierin niet verwerkt.
De gemeenteraad verzoekt u daarom dríngend nog dit jaar de uitkomsten
van de takendiscussie te presenteren met de impact daarvan op de
programmabegroting 2022. Dit moet de nodige duidelijkheid verschaffen
over de vraag welke GGD wij willen hebben maar ook over de
bijbehorende vraag of en welke mogelijkheden er liggen tot besparingen.

---

De colleges van B&W hebben ten behoeve van de
takendiscussie een procesnotitie ontvangen. Daarin geven
wij aan dat in de zomer van 2021, mede op basis van een
inventarisatie bij gemeenten, scenario’s worden
ontwikkeld die in september met het algemeen bestuur
worden besproken. Daarna vindt een nadere uitwerking
plaats; in november 2021 kan het algemeen bestuur
besluiten over de uitwerking van de uitkomsten van de
takendiscussie.
Met het oog op een eventueel implementatietraject, gaan
wij ervan uit dat veranderingen in de Programmabegroting
2023 kunnen worden opgenomen. Wanneer voorgestelde
maatregelen echter al eerder tot besparingen kunnen
leiden, zullen wij daarmee niet wachten tot 2023.
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Gemeente

Elburg

Epe

Zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2022
De raak kan zich vinden in de eerste begrotingswijziging die de
financiering van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma borgt.

---

Raadsbesluit d.d. 31 mei 2021
De raad besluit:
1. Geen zienswijze in te dienen tegen de concept-

---

programmabegroting 2022 GGD NOG.
2. Geen zienswijze in te dienen tegen de 1e begrotingswijziging
2022 (betreft Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma).

---

Raadsbesluit d.d. 27 mei 2021
De raad van Epe besluit:

1. In te stemmen met de Conceptprogrammabegroting GGD NOG
2022;
2. Geen zienswijze over de Conceptprogrammabegroting aan GGD
NOG te sturen.
3. In te stemmen met nieuw beleid voor de verhoging van de
inwonerbijdrage voor de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma;
4. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging;
5. Geen zienswijze over het nieuwe beleid en de 1e
begrotingswijziging in te dienen.
Ermelo
Harderwijk

-----------

Raadsbesluit d.d. 17 juni 2021
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Gemeente

Hattem

Heerde
Lochem

Zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

De raad stemt in met de conceptprogrammabegroting 2022 en met de 1e
begrotingswijziging 2022

---

Raadsbesluit d.d. 31 mei 2021
De gemeente dient geen zienswijze in op de conceptprogrammabegroting 2022 en het voorstel voor nieuw beleid.

---

College en raad van Hattem spreken hun grote waardering uit naar het
dagelijks bestuur en alle medewerkers van de GGD voor de wijze waarop
zij, in deze moeilijke tijden, de (oude) werkzaamheden heeft voortgezet
en de nieuwe werkzaamheden in het kader van de Covid-pandemie
heeft opgepakt. Hulde hiervoor.

---

Brief van het college d.d. 7 juni 2021
De gemeente Lochem vertrouwt erop dat de GGD aan de slag gaat met de
aandachtspunten die zij hebben genoemd in de zienswijze op de
uitgangspuntennota.
De gemeente vraagt om met een nadere uitwerking te komen van de
door de GGD aangegeven aanpak.

Deze aandachtspunten betreffen op hoofdlijnen de aanpak
van de gezondheidsgevolgen van COVID-19, kwetsbare
groepen en het verkleinen van gezondheidsachterstanden
en de druk op het dagelijks leven bij jongvolwassenen.
Voor een belangrijk deel doen wij dit door actualisering
van de Bestuursagenda. En verder willen wij in overleg
met gemeenten over de concrete invulling.

De gemeenten ziet geen aanleiding om weer een zienswijze in te dienen.

---

Zij complementeren de GGD voor de wijze waarop de financiële stukken
tot stand zijn gekomen in deze drukke coronatijden.

---
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Gemeente

Zienswijze

Montferland

Conceptreactie gemeenteraad d.d. 3 juni 2021
Waardering voor inzet medewerkers GDD NOG
De raad spreekt waardering uit voor de grote inzet van alle medewerkers
van de GGD NOG in de bestrijding van het coronavirus.
Het virus brengt, volgens de raad, ook aan het licht dat het huidige
systeem van infectieziektebestrijding niet toegerust is op deze pandemie.
Alle betrokken partijen dienen na de crisis zo spoedig mogelijk te
evalueren om vervolgens de infrastructuur van infectieziektebestrijding
toekomstbestendiger in te richten.
Geen inhoudelijke en financiële zienswijze op de Programmabegroting
2022
De raad van Montferland heeft besloten om geen officiële zienswijze op
de Programmabegroting 2022 in te dienen. De programmabegroting is in
lijn met de Bestuursagenda 2019-2023 en conform de door het Algemeen
Bestuur in november 2019 vastgestelde indexeringssystematiek.
Als aandachtspunt vraagt de raad wel om op basis van de landelijke nota,
het Nationale Preventieakkoord en de uitkomsten van de takendiscussie
de Bestuursagenda 2019-2023 te actualiseren. Zij benadrukken daarbij
het belang dat de GGD NOG zo veel als mogelijk aansluit bij lokaal (het
lokale preventie- en sportakkoord) en regionaal (De Gezondste Regio en
het regionale preventieakkoord) gezondheidsbeleid. Daarbij
onderschrijven zij de keuze om daadwerkelijk prioriteit te leggen bij de
kwetsbare groepen.
Geen zienswijze op het voorstel voor nieuw beleid
Ook heeft de raad besloten om geen zienswijze in te dienen op het
voorstel voor nieuw beleid voor uitvoering van de extra taken voor het
Rijksvaccinatieprogramma. De verhoging van de inwonersbijdrage krijgen

Reactie dagelijks bestuur

--Net als de gemeente Montferland zijn wij benieuwd naar
de (landelijke) evaluatie van de coronabestrijding en de rol
van de infectieziektebestrijding hierin.

---

In onze reactie op de zienswijzen op de
Uitgangspuntennota lieten wij weten, dat wij de
uitwerking van de Bestuursagenda actualiseren, met name
waar het gaat om de aandacht voor kwetsbare groepen.
Daarbij willen wij met gemeenten in overleg over het
preventieaanbod en de inzet van de GGD en sluiten wij
waar mogelijk aan op lokale activiteiten.

---
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Gemeente

Zienswijze

Reactie dagelijks bestuur

gemeenten gecompenseerd vanuit het gemeentefonds. Als blijkt dat deze
bijdrage onverhoopt toch niet toereikend is, dan is het verzoek om de
uitvoering alsnog passend te maken binnen de beschikbare middelen
vanuit het gemeentefonds.

Indien de compensatie in het gemeentefonds niet
toereikend is, gaan wij met gemeenten in overleg over een
passende oplossing.

Visie op samenwerken van de gemeente Montferland
De raad van de gemeente Montferland heeft in juni 2020 besloten om
voor samenwerkingsverbanden doelen vast te stellen, samenwerkingsverbanden te evalueren, toezicht met een dashboard in te stellen en om
de focus te verleggen in de informatievoorziening van financieel naar
maatschappelijk en financieel.
De gemeente Montferland gaat voor de begroting 2023 gebruik maken
van de zienswijze op de Uitgangspuntennota om op bovengenoemde
aandachtspunten in te gaan.

Tenslotte vraagt de raad in de lopende kerntakendiscussie aandacht voor
de raadpleging van en informatievoorziening naar de raden. De raad
constateert, dat op dit moment de raden nog niet zijn aangesloten in de
kerntakendiscussie. Het verzoek is om daar in de verdere uitwerking van
het proces zo spoedig mogelijk alsnog invulling aan te geven.

Nunspeet
Oldebroek

Wij zijn blij met de betrokkenheid van de raden bij ons
samenwerkingsverband en zijn uiteraard bereid hen te
informeren over de activiteiten en de financiën van de
GGD. Daarbij wel de kanttekening, dat de informatie moet
aansluiten op de rol van de raden en dat de extra
werkzaamheden en kosten voor de GGD beperkt moeten
blijven.
Wij raadplegen het algemeen bestuur of gemeenten over
het hanteren van een dashboard, zoals door enkele
gemeenten is voorgesteld.
De colleges van B&W hebben ten behoeve van de
takendiscussie een procesnotitie ontvangen, waarmee zij
de raden over de stand van zaken kunnen informeren.

Raadsbesluit d.d. 3 juni 2021
De raad besluit in te stemmen met de inhoudelijke programma's en
financiële begroting zoals verwoord in de Programmabegroting 2022 en
met de toename van de inwonerbijdrage voor het
Rijksvaccinatieprogramma. De raad dient geen zienswijze in.

---
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Gemeente

Zienswijze

Oost Gelre

Raadsbesluit d.d. 8 juni 2021
De raad van Oost-Gelre stemt in met de concept Programmabegroting
2022 en de eerste begrotingswijziging 2022.

Oude
IJsselstreek

Voorst
Winterswijk

---

Raadbesluit d.d. 27 mei 2021

De raad besluit:

1. Geen zienswijze te geven op de concept Programmabegroting 2022
GGD NOG.
2. Geen zienswijze te geven op de 1e begrotingswijziging van de concept
Programmabegroting 2022 GGD NOG.

Putten

Reactie dagelijks bestuur

---

Brief d.d. 11 juni 2021
De raad van de gemeente Putten stemt in met Programmabegroting 2022
en de 1e begrotingswijziging en dient geen zienswijze in.

---

De raad en het college spreken hun waardering uit voor al het werk dat
de medewerkers in deze covid-19 pandemie verzetten.

---

Raadsbesluit d.d. 27 mei 2021
De raad stemt in met de (concept) Programmabegroting 2022
en de 1e begrotingswijziging van de (concept) Programmabegroting 2022.
De raad dient geen zienswijze in.

---
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Gemeente

Zienswijze

Zutphen

Raadsbesluit d.d. 31 mei 2021

Reactie dagelijks bestuur

De gemeenteraad van Zutphen spreekt opnieuw veel waardering uit voor
de voortdurende buitengewone inzet van de GGD rond de COVID-19
pandemie.

---

De gemeenteraad stemt in met de Programmabegroting 2022 en de 1e
begrotingswijziging bij de Programmabegroting 2022.
Daarbij vindt de gemeenteraad het goed dat de GGD preventie gericht op
kwetsbare groepen verder gaat uitwerken, omdat de gemeenteraad
nogmaals wil benadrukken het belangrijk te vinden dat hier extra
aandacht voor komt.

---
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Betreft:

Concept-Programmabegroting 2022 GGD NOG en voorstel voor nieuw beleid

Geacht Bestuur,
Op 9 april 2021 heeft u ons de Concept-Programmabegroting 2022 gestuurd voor de GGD NOG met de
uitnodiging om hierop voor 8 juni een zienswijze te sturen. De gemeenteraad van Apeldoorn heeft de
Programmabegroting voor 2022 besproken en komt tot de volgende zienswijze.
Inhoudelijk
COVID19 heeft nu en in het afgelopen jaar voor veel onzekerheden gezorgd. Wat dit op termijn betekent
voor de GGD organisatie en de publieke gezondheidszorg is onzeker. Deze 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. Graag zou Apeldoorn in 2021 (najaar) meer
duidelijkheid hebben over de uitkomsten van deze discussie, zodat eventuele veranderingen in de
programmabegroting 2023 kunnen worden opgenomen. De raad is bereid om voor deze discussie input
te geven.
Wij kunnen instemmen met de door u voorgestelde inhoudelijke lijn in de Programmabegroting 2022.
Financieel
Vanaf 2021 wordt uitgegaan van een nieuwe indexsystematiek. Een systematiek die aansluit bij die van
de gemeente Apeldoorn. Voor 2022 leidt dit tot een voorlopige index van 0,99% van de inwonerbijdrage.
De definitieve indexering wordt berekend op basis van de CPB cijfers van december. Wij kunnen
instemmen met de voorgestelde berekening en begroting.

de gemeenteraad van Apeldoorn,

drs. A. Oudbier
Raadsgriffier

A.J.M. Heerts
Voorzitter

Behandeld door: MA Appelboom
Bijlage(n):
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onderwerp

Concept-programmabegroting 2022 GGD Noord- en OostGelderland

Geachte mevrouw Baardman,
Nogmaals onze waardering voor de inzet van de GGD bij het bestrijden van het
coronavirus. Er wordt veel van de organisatie en van medewerkers gevraagd in deze tijd.
Wij zien dat de GGD daar als een professionele en flexibele organisatie mee omgaat.
In onze vergadering van 1 juni 2021 hebben wij besloten de volgende zienswijze in te
dienen op de Programmabegroting 2022.
Midden in de coronapandemie, waarmee de GGD al heel erg druk is, vindt de
takendiscussie en de ontwikkeling van de strategische visie plaats. Er wordt door de GGD
een strakke planning gehanteerd. Om alle partijen voldoende tijd te geven om de discussie
goed te kunnen voeren, hebben we als gemeente dan ook voldoende tijd nodig om binnen
de gemeente en met de gemeenteraad dit af te kunnen stemmen.
Zoals ook in de uitgangspuntennota al aangekondigd, zal de invulling en financiering van
de jeugdgezondheid adolescenten worden betrokken bij de takendiscussie. Wij verzoeken
u om tijdig met gemeenten hierover in gesprek te gaan. Zodat er voldoende tijd is om een
zorgvuldige afweging te kunnen maken.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@bronckhorst.n1
of tel. (0575) 75 02 50.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
de secretaris
de burgemeester,

rewes

Postbus 200

Elderinkweg 2

e-mail

7255 ZJ Hengelo (Gld)

7255 KA Hengelo (Gld)

info@bronckhorst.n1

NL81 BNGH 0285 1044 97

www.bronckhorst.n1

BTW-NL 8136.47.290.6.01

Telefoon (0575) 75 02 50

bankrekeningnummer
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Verzonden d.d.: 23 april 2021
:21 april 2021
: Z058228/D354905
: Nog niet bekend
: Zienswijze gemeenteraad op programmabegroting 2022 GGD NOG

Geacht bestuur,
Op 9 april 2021 ontvingen wij uw brief over de concept-programmabegroting 2022 en bijlagen. Ook
ontvingen wij de jaarstukken 2020. U vraagt ons om een zienswijze over de concept-programmabegroting
2022. Wij hebben de stukken besproken in het forum van 20 mei en in de besluitvormende
raadsvergadering van 27 mei is onze zienswijze vastgesteld.
Zienswijze gemeenteraad Brummen
In onze zienswijze van februari 2021 over de uitgangspunten van de begroting GGD NOG hebben we
aangegeven dat de gemeente Brummen in financieel zwaar weer verkeert en maatregelen verwacht die
een kostenbesparing kunnen opleveren. We constateren nu dat er opnieuw sprake is van een
kostenstijging. We hebben vernomen dat onze vertegenwoordiger in het AB van de GGD ons standpunt
duidelijk heeft verwoord. Helaas heeft het AB van de GGD met meerderheid van stemmen ingestemd met
de voorliggende concept-programmabegroting 2022. Dat betekent dat wij deze wel moeten accepteren,
maar wij doen dit met tegenzin.
Hoogachtend,
namens de gemeenteraad van Brummen,

D. D.
Griffier
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GGD Noord- en Oost-Gelderland
Mevrouw J. Baardman
Postbus 3
72OO

AA ZUTPHEN

verzenddatum:
ons kenmerk:
inlichtingen bij:
telefoonnummer:

3

juni

onderwerp:
uw kenmerk
uw brief van
bijlage

2021

1421508

I 1630492

mevrouw

L.

van Leeuwe

(0314) 377 319

zrenswuze

JBlmdvl2l-dir-012
9 april 2021

Geachte mevrouw Baardman,
U hebt ons college en de gemeenteraad van Doetinchem op 9 april 2021 de concept
programmabegroting 2022 toegezonden. U hebt tegelijkertijd een voorstel tot nieuw
beleid gedaan wat leidt tot een voorstel voor de eerste begrotingswijziging van de
concept programmabegroting 2O22. Onze gemeenteraad heeft de nota evenals het
voorstelvoor de eerste begrotingswijziging in haar raad op 27 mei 2021 besproken en
besloten tot de volgende reactie.

Zienswijze conceptprogramma begroting 2022
De concept programmabegroting 2022is inhoudelijk en financieel in lijn met de kaders en
doelen uit de Bestuursagenda 2019-2023 en de Uitgangspuntennota 2022.De GGD heeft
rekening gehouden met de zienswijzen van gemeente(n). Het blijft echter onduidelijk wat
de invloed is van de takendiscussie op de programmabegroting 2022.

dat u in 2020 een takendiscussie zou voeren met de intentie
om de uitkomsten daarvan te verwerken in de programmabegroting 2O22.Deze begroting
ligt nu in concept voor. De uitkomsten van de takendiscussie zijn daarin niet verwerkt. De
uitvoering van deze discussie verloopt trager dan gepland. W¡j verzoeken u daarom
dríngend nog dit jaar de uitkomsten van de takendiscussie te presenteren met de impact
daarvan op de programmabegroting 2022. Dit moet de nodige duidelijkheid verschaffen
over de vraag welke GGD wij willen hebben maar ook over de bijbehorende vraag of en
welke mogelijkheden er liggen tot besparingen.
U stelde in de begroting 2021
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Sß427 " gemeente@doetinchem.nl
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G ee n z i e n sw ij ze eerste be g roti n gsw ij zi g i ng 20 2 2
Wij kunnen ons vinden in de eerste begrotingswijziging die de financiering van de
uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma borgt.

Met vriendelijke

g

roet,

burgemeester en wethouders va

secretaris
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De raad der gemeente Elburg;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2021;
b e s l u i t :
1. Geen zienswijze in te dienen tegen de concept-programmabegroting 2022 GGD NOG.
2. Geen zienswijze in te dienen tegen de 1e begrotingswijziging 2022 (betreft Uitvoering
Rijksvaccinatieprogramma).

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg
in zijn vergadering van 5 juli 2021;

de voorzitter,

de griffier,

ir. J.N. Rozendaal

J.K.N. van Spijk, Msc

/ 2-145

Gemeente Epe

Raadsbesluit 2021

zaaknummer: 299216

DE RAAD DER GEMEENTE EPE
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 299216, 28 april 2021

BESLUIT
1 In te stemmen met de Conceptprogrammabegroting GGD NOG 2022;
2. Geen zienswijze over de Conceptprogrammabegroting aan GGD NOG te sturen.
3. In te stemmen met nieuw beleid voor de verhoging van de inwonerbijdrage voor de uitvoering van
het Rijksvaccinatieprogramma;
4. In te stemmen met de iste begrotingswijziging;
5. Geen zienswijze over het nieuwe beleid en de iste begrotingswijziging in te dienen.

Epe, 27 mei 2021
De raad voornoemd,
de voorzitter,

de

mw.

rg

burgemeester
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Reg.nummer.: 02430000061827 / 02430000190024

De raad van de gemeente Harderwijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2021,
nummer h210032113;

besluit:
1.
2.

De jaarstukken 2021 van de GGD NOG voor kennisgeving aan te nemen.
In te stemmen met de concept programmabegroting 2022 van de GGD NOG en de eerste
begrotingswijziging voor 2022 en de gevraagde bijdrage voor Harderwijk voor 2022 van €
825.139,- structureel op te nemen in de Themabegroting 2022-2025.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Harderwijk in zijn openbare vergadering van
27 mei 2021.

de heer H.J. van Schaik
voorzitter

de heer H.R. Lanning
raadsgriffier
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gemeente

Hattem
Het dagelijks bestuur van de
GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
72OO AA ZUTPHEN

datum
uw kenmerk
ons nummer

lnlichtingen bij
telefoonnr.

1juni2021
38643
H. Esselink
03844 316 16

Concept-Program m abegroti ng 2022 en
voorstel nieuw beleid 2022 GGD NOG

onderwerp:

Geacht bestuur

,

De gemeenteraad van Hattem heeft in haar vergadering van 31 mei 2021 de conceptProgrammabegroting 2Q22 en het bijbehorende voorstel voor nieuw beleid besproken. Op beide

stukken kon de raad een zienswijze indienen.
Hierdoor delen wij u mee dat de raad van Hattem afziet van de mogelijkheid om een zienswijze
in te dienen op zowel de concept-Programmabegroting 2022 als het voorstel voor nieuw beleid.
Het raadsbesluit hierover treft u bijgaand aan.

Wij nemen, en de raad met ons, van de gelegenheid gebruik om onze grote waardering uit te
spreken naar u en alle medewerkers van de GGD Noord- en Oost-Gelderland voor de wijze
waarop u allen, in deze moeilijke tijden, de (oude) werkzaamheden heeft voortgezet en de
nieuwe werkzaamheden in het kader van de Covid-pandemie heeft opgepakt. Hulde hiervoor

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Hattem,

NL66 BNGH 028.50.03.402
BNGHNL2G

lban
Bic
Verzonden

Þ
Pagina
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-
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bezoekadres
postadres
telefoon
fax
email
internet

Markt 1, Hattem
Postbus 93
8050 AB Hattem
(038) 443 16 16
(038) 444 68 3e
gemeente@hattem.nl
www.hattem.nl
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GGD NOG
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 51
7300 AB APELDOORN
T.Nijland@ggdnog.nl

uw kenmerk:
ons kenmerk:
documentnummer:

JB/MdV/021-Dir.013 en 014
2021-200716
20210410399960

datum verzending:

7 juni 2021

datum besluit:

4 mei 2021
Ard Kosters
(0573) 28 92 22

behandeld door:
telefoonnummer:

onderwerp:

programmabegroting 2022
GGD NOG

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,
Op 9 april 2021 heeft u aan onze raad ter kennisname uw programmabegroting 2022 gestuurd met de
mogelijkheid aan onze raad om hierop een zienswijze te geven. Tevens ontving onze gemeenteraad
ter kennisname uw jaarrekening 2020. In deze brief informeren wij u over onze bevindingen.
Wij hebben op 10 februari 2021 een zienswijze gegeven op de uitgangspuntennota 2021 (voorloper
van de begroting) . Wij vertrouwen er op dat u aan de slag gaat met de daarin door ons genoemde
aandachtspunten. Wij vragen u wel om met een nadere uitwerking te komen van uw aanpak.
Verder hebben wij kennis genomen van uw jaarrekening 2020 en programmabegroting 2022. Wij
kunnen ons hierin vinden en zien geen aanleiding om nu weer een zienswijze in te dienen. Wij
complimenteren u voor de wijze waarop de financiële stukken tot stand zijn gekomen in deze drukke
Coronatijden!
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.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Lochem,

R. Starke
Secretaris

S.W. van ‘t Erve
burgemeester

Afschrift aan: griffie@lochem.nl
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GGD Noord- en Oost-Gelderland
t.a.v. mevrouw J. Baardman
Postbus 3
7200 AA ZUTPHEN

Behandeld door:
Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Bijlage(n):
Onderwerp:

Dennis Weijers
D. Weijers
21uit06562
JB/mvd/21-dir-012
geen

Telefoonnummer: 0316-291327
Behorend bij:
21ink06489
Datum:
8 juni 2021
Uw brief van:
9 april 2021
E-mail
(Concept) Reactie op Programmabegroting 2022 en nieuw beleid 2022

Geachte mevrouw Baardman,
Op vrijdag 9 april ontvingen wij uw brief met de concept Programmabegroting 2022 van de GGD
Noord- en Oost Gelderland (GGD NOG) en een voorstel voor nieuw beleid voor 2022.
Door een wijziging in het vergaderschema van de gemeenteraad van Montferland is het helaas niet
mogelijk om onze reactie voor de deadline van 8 juni bij u aan te leveren. Onze excuses voor het
eventuele ongemak. In deze brief informeren wij u wel over de huidige stand van zaken in het
besluitvormingsproces.
In de beeldvormende vergadering van donderdag 3 juni heeft de gemeenteraad van Montferland
besloten om alle programmabegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen, waaronder dus ook
de GGD NOG, te agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van donderdag 8 juli.
Hieronder leest u een eerste reactie vanuit Montferland. Dit is nadrukkelijk nog een concept reactie
in afwachting van definitieve besluitvorming in de raadsvergadering van 8 juli. Door de concept
reactie toe te zenden is het voor u mogelijk om onze reactie al wel mee te nemen in de voorbereiding
van de vergadering van uw Algemeen Bestuur van donderdag 8 juli. Na het formele besluit in onze
raadsvergadering van 8 juli sturen wij u uiteraard alsnog zo spoedig mogelijk het formele besluit toe.
Waardering voor inzet medewerkers GDD NOG
COVID ‘19 houdt ons nu al meer dan een jaar in de greep. De GGD NOG heeft in het afgelopen jaar
een buitengewone inspanning geleverd om het virus te bestrijden. Dat heeft enorm veel inzet en
flexibiliteit van de medewerkers gevraagd. Wij willen onze waardering uitspreken voor de grote inzet
van alle medewerkers van de GGD NOG in de bestrijding van het coronavirus.
Het virus brengt ook aan het licht dat het huidige systeem van infectieziektebestrijding niet toegerust
is op deze pandemie. Het bestrijden van het virus verdient op dit moment absolute prioriteit. Alle
betrokken partijen dienen na de crisis zo spoedig mogelijk te evalueren om vervolgens de
infrastructuur van infectieziektebestrijding toekomstbestendiger in te richten.
Geen inhoudelijke en financiële zienswijze op de Programmabegroting 2022
De raad van Montferland heeft besloten om geen officiële zienswijze op de Programmabegroting 2022
in te dienen. De programmabegroting is in lijn met de Bestuursagenda 2019-2023 en conform de
door het Algemeen Bestuur in november 2019 vastgestelde indexeringssystematiek.
Wij dienen geen officiële zienswijze in vanwege de grote onzekerheid door de huidige COVID’19
crisis, de nog lopende takendiscussie en onze eigen koersbepaling (missie, visie en op het gebied
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van samenwerkingen). Fundamentele inhoudelijke keuzes verwachten we in de loop van 2021 op het
moment dat deze bovengenoemde zaken afgerond zijn.
Als aandachtspunt vragen wij wel om op basis van de landelijke nota, het Nationale Preventieakkoord
en de uitkomsten van de takendiscussie de Bestuursagenda 2019-2023 te actualiseren. We
benadrukken daarbij het belang dat de GGD NOG zo veel als mogelijk aansluit bij lokaal (het lokale
preventie- en sportakkoord) en regionaal (De Gezondste Regio en het regionale preventieakkoord)
gezondheidsbeleid. Daarbij onderschrijven wij de keuze om daadwerkelijk prioriteit te leggen bij de
kwetsbare groepen. Zo werken we samen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen zo dicht
mogelijk bij de inwoners.
Geen zienswijze op het voorstel voor nieuw beleid
Ook hebben wij besloten om geen zienswijze in te dienen op het voorstel voor nieuw beleid voor
uitvoering van de extra taken voor het Rijksvaccinatieprogramma. De verhoging van de
inwonersbijdrage krijgen gemeenten gecompenseerd vanuit het gemeentefonds.
Deze bijdrage is op moment van schrijven nog niet bekend. Als blijkt dat deze bijdrage onverhoopt
toch niet toereikend is, dan is het verzoek om de uitvoering alsnog passend te maken binnen de
beschikbare middelen vanuit het gemeentefonds.
Visie op samenwerken van de gemeente Montferland
De raad van de gemeente Montferland heeft in juni 2020 besloten om een visie en bijbehorend
beleidskader vast te gaan stellen voor regionale samenwerking. Daarbij zijn belangrijke
aandachtspunten
om
voor
samenwerkingsverbanden
doelen
vast
te
stellen,
samenwerkingsverbanden te evalueren, toezicht met een dashboard in te stellen en om de focus te
verleggen in de informatievoorziening van financieel naar maatschappelijk en financieel.
Sinds enkele jaren biedt de GGD NOG de mogelijkheid om voorafgaand aan de begroting een
(inhoudelijke) zienswijze in te dienen op de Uitgangspuntennota. De gemeente Montferland heeft
daar tot op heden over het algemeen geen gebruik van gemaakt. Op basis van de aandachtspunten
gaan wij voor de begroting van 2023 wel van deze mogelijkheid gebruik maken.
Tenslotte vragen wij in de lopende kerntakendiscussie aandacht voor de raadpleging van en
informatievoorziening naar de raden. In uw brief van donderdag 10 december 2020 geeft u het
tijdspad naar de raden aan. Wij constateren dat op dit moment de raden nog niet aangesloten zijn
in de kerntakendiscussie. Het verzoek is om daar in de verdere uitwerking van het proces zo spoedig
mogelijk alsnog invulling aan te geven.
Vragen en/of meer informatie
Voor vragen en meer informatie over deze brief, neemt u contact op met Dennis Weijers,
beleidsmedewerker gezonde leefstijl: d.weijers@montferland.info of 0316-291327.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Montferland,

De burgemeester

De secretaris
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Besluit gemeenteraad

Gemeente

Oldebroek
Kenmerk: 1060163

De raad van de gemeente Oldebroek;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021;
gelet op artikel 15 van de samenwerkingsregeling GGD Noord- en Oost-Gelderland;
BESLUIT:
1.
2.
3.

In te stemmen met de inhoudelijke programma's en financiële begroting van de GGD Noord- en OostGelderland zoals verwoord in de Programmabegroting 2022;
In te stemmen met de toename van de inwonerbijdrage van € 5.640,-, waarvoor de gemeente wordt
gecompenseerd in het Gemeentefonds;
Geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting GGD Noord- en Oost-Gelderland 2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de gemeenteraad van Oldebroek

, voorzitter T.H. Haseloop-Amsing.

, griffier J. Tabak.
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Raadsbesluit
Agendapunt
Titel

:
:

15
Programmabegroting GGD NOG 2022 / Jaarstukken 2020 GGD NOG

De raad van de gemeente Oost Gelre,
gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 4 mei 2021,
gelet op de Wet publieke gezondheid,
overwegende dat:
-

de GGD NOG haar wettelijke taken in 2022 moet uitvoeren en de gemeentelijke taken op het gebied
van de Wet publieke gezondheid voor Oost Gelre uitvoert,

B E S L U I T :

1. Geen zienswijze in te brengen op de concept Programmabegroting 2022 van de GGD Noord- en
Oost Gelderland en de bijbehorende begrotingswijziging.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juni 2021,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

J. Vinke

A.H. Bronsvoort

RAADSBESLUIT 26110-2021
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Putten, 1Ojuni2021

De GGD Noord- en Oost- Gelderland stuurde op '14 april 2021 de concept Programmabegroting
2022 GGD NOG en de 1" begrotingswijziging toe. De GGD vraagt in deze brief om een eventuele zienswijze in te dienen voor 9 iuni 2021. ln deze brief leest u onze reactie.
De raad van de gemeente Putten stemt in met Programmabegroting 2022 en de 1" begrotings-

wijziging en dient geen zienswijze in.
Tot slot willen de raad en het college hun waardering uitspreken voor al het werk dat de medewerkers in deze covid-19 pandemie verzetten.

Met vriendelijke groet,
de gemeenteraad van de gemeente Putten,

#;'Y.
griffier

-ltm,rrr
rie-Timm er,

H. A. Lambooij,

burgemeester
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Postadres

Postbus 101 7100 AC Winterswijk

GGD Noord- en Oost-Gelderland vestiging
Apeldoorn
T.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 3
7200 AA ZUTPHEN

Zaaknummer
Uw kenmerk
Bijlage(n)
Kopie aan

: 227220
:
:
: 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 : 31 mei 2021

Onderwerp :

Geacht Bestuur,
Wij hebben op 9 april 2021 de Jaarstukken 2020 van de GGD NOG en de (concept)
Programmabegroting 2022 van de GGD NOG van u ontvangen.
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering op 27 mei 2021 kennis genomen van de
Jaarstukken 2020 en deze akkoord bevonden. Wij zullen dan ook geen zienswijze indienen
ten aanzien van de Jaarstukken 2020.
De raad heeft tevens besloten in te stemmen met de (concept) Programmabegroting 2022
en de 1e begrotingswijziging van de (concept) Programmabegroting 2022. Ten aanzien van
deze stukken is eveneens besloten geen zienswijze in te dienen.

Met vriendelijke groet,
namens het College van burgemeester en wethouders,

Rita Lankveld
Beleidsadviseur 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
Algemeen Bestuur, t.a.v. mevrouw drs. J.J. Baardman
Postbus 3
7200 AA ZUTPHEN

Inlichtingen bij:
Team:
Onderwerp:

Carla van Amerongen
Welzijn
Zienswijze Programmabegroting
en 1e begrotingswijziging

Telefoon:
Zaaknummer:
Datum:

14 0575
186719
31 mei 2021

Bijlage(n):
Uw bericht van: 9 april 2021
Uw nummer:
JB/mdv/21-012

Geachte leden van het Algemeen Bestuur, geachte mevrouw Baardman,
Op 31 mei 2021 heeft de gemeenteraad van Zutphen de Programmabegroting 2022 GGD NOG en de bijbehorende
1e begrotingswijziging behandeld. Hierbij ontvangt u de zienswijze van de gemeenteraad.
Zienswijze
De gemeenteraad spreekt opnieuw veel waardering uit voor de voortdurende buitengewone inzet van de GGD rond
de COVID-19 pandemie.
De gemeenteraad stemt in met de Programmabegroting 2022 en de 1e begrotingswijziging bij de
Programmabegroting 2022. Daarbij vindt de gemeenteraad het goed dat de GGD preventie gericht op kwetsbare
groepen verder gaat uitwerken, omdat de gemeenteraad nogmaals wil benadrukken het belangrijk te vinden dat hier
extra aandacht voor komt.
Vragen
Als u nog vragen heeft over deze brief, neemt u dan contact op met Carla 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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Algemeen bestuur
Agendapunt:

8

Overlegdatum:

8-7-2021

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Adviesnota
Onderwerp

Aanwijzing accountant 2021 en 2022

Voorstel

1. Stolwijk Kelderman aan te wijzen als accountant, belast met de accountantscontrole over de
jaren 2021 en 2022

Inleiding

Uw bestuur heeft in uw vergadering van 6 juli 2017 Stolwijk Kelderman aangewezen als accountant
aan wie de accountantscontrole wordt opgedragen voor de periode 2017-2020. Hiervoor is in 2017
een onderhandse aanbesteding doorlopen. De aanwijzing van Stolwijk Kelderman eindigt na de
controle op de jaarrekening 2020.
Het proces voor de aanwijzing voor de periode na 2020 had van start moeten gaan na de zomer van
2020. Door alle commotie rond COVID-19 is dit niet gebeurd. Om dit op te lossen doen we een wij
een pragmatisch voorstel.

Beoogd effect

De uitvoering van de accountantscontrole 2021 en 2022 borgen en voldoende tijd krijgen voor de
voorbereiding van de aanbesteding voor 2023 en verder.

Argumenten
1.1. Voor de continuïteit en tijdige controle van de jaarrekening 2021 is een pragmatische oplossing
wenselijk.
Het is nu niet meer mogelijk om een volledig aanbestedingsproces van ruim 4 maanden te doorlopen. De interim-controle 2021 moet eind september plaatsvinden om de Managementletter 2021
tijdig op te kunnen leveren. Bij een aanbesteding zou de tijdige oplevering van de Managementletter,
de accountsverklaring op de jaarstukken en de COVID-19 declaraties niet zeker zijn. Om toch te
zorgen voor een goed verloop van de accountantscontrole in 2021 stellen wij voor Stolwijk
Kelderman voor de periode 2021 en 2022 aan te stellen. Door een periode van twee jaar te kiezen is
ruimte om in 2022 het proces van aanbesteding goed te doorlopen.
1.2. Stolwijk Kelderman heeft de afgelopen 4 jaar de accountantscontrole bij GGD NOG naar
tevredenheid uitgevoerd.
Stolwijk Kelderman is in 2017 aangesteld als controlerend accountant en heeft dit naar alle
tevredenheid gedaan. De Auditcommissie uit uw bestuur heeft zich positief uitgelaten over de
samenwerking. Ook het management en betrokken medewerkers van GGD NOG zijn positief over de
samenwerking. Voor het jaar 2021 zijn de controleprocessen met Stolwijk Kelderman afgestemd. Dit
geldt ook voor de controle op de COVID-19-gelden.
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1.3. De kosten van de jaarlijkse accountantscontrole blijven binnen de begroting van GGD NOG.
De nieuwe overeenkomst met Stolwijk Kelderman gaat uit van dezelfde kosten als de afgelopen vier
jaar (zie de bijgevoegde offerte). Deze kosten worden wel jaarlijks geïndexeerd. De meerkosten
nemen af doordat de controleprocessen steeds beter lopen.
1.4. De aanwijzing van de accountant is een bevoegdheid van het algemeen bestuur.
De aanwijzing van de accountant is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de
Controleverordening GGD Noord- en Oost-Gelderland 2018. De bevoegdheid tot de aanwijzing en tot
het vaststellen van een programma van eisen ligt bij het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur
bereidt in overleg met het algemeen bestuur de aanbesteding van de accountant voor. In de
voorgestelde aanpak bereidt het algemeen bestuur van de bestuursperiode 2022-2026 de
aanbesteding voor in juli 2022 en beslist dit bestuur in november 2022.

Kanttekeningen

1.1. De voorgestelde aanwijzing is niet in overeenstemming met het inkoopbeleid van GGD NOG.
Ons voorstel houdt een afwijking in van het inkoopbeleid van GGD NOG. Het algemeen bestuur is
bevoegd om af te wijken van het eigen inkoopbeleid. Er is geen risico dat wij geen
rechtmatigheidsverklaring op de inkoop in 2021 en 2022 krijgen. In overleg met de inkoopadviseur
van de gemeente Oost-Gelre is gekeken naar de “Gids Proportionaliteit”. In deze gids staat:
‘De wet beschouwt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende beginselen van
aanbestedingsrecht. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende
dienst maakt en de eisen en voorwaarden die hij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding
dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht’
Het niet aanbesteden van de accountantscontrole voor de periode 2021-2022 is volgens de externe
inkoopadviseur te verdedigen.
1.2. Andere accountskantoren kunnen bezwaar maken tegen het niet openbaar aanbesteden.
De kans op bezwaar van een ander accountskantoor lijkt ons klein. Het is te verdedigen dat in dit
geval wordt afgezien van een openbaar aanbesteding. De onderbouwing stemmen we af met de
inkoopadviseur van Oost Gelre en deze leggen we vast in het inkoopdossier. Verder is in de praktijk
te zien dat op aanbesteding door gemeenten van accountscontrole op dit moment weinig of geen
inschrijving komen.

Financiën

De kosten van de uitvoering van de accountantscontrole passen binnen de financiële kaders van de
begroting. De meerkosten voor de controle op COVID-19 kan GGD NOG declareren bij VWS als
COVID-19 kosten.

Vervolg

Als u akkoord gaat met dit voorstel dan sturen wij een formele bevestigingsbrief aan Stolwijk
Kelderman en wordt een overeenkomst ondertekend.
In 2022 start de voorbereiding voor de aanbesteding van de accountantscontrole 2023 en verder.
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Communicatie
n.v.t.

Warnsveld, 21 juni 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen

1. Offerte accountantscontrole 2021 en 2022
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

9

Overlegdatum:

8-7-2021

Portefeuillehouder:

C.M. de Waard-Oudesluijs

Adviesnota
Onderwerp

Grip op samenwerken

Voorstel

1. ons bestuur te laten weten of u zich kunt vinden in het hanteren van een dashboard zoals
voorgesteld in de brieven van Epe en Lochem.
2. kennis te nemen van de reactie van het dagelijks bestuur aan de gemeenten Lochem en Epe op
hun verzoek betreffende het initiatiefvoorstel ‘Grip op samenwerken’.
3. kennis te nemen van de mogelijkheid de GGD uit te nodigen voor (informele, regionale)
raadsbijeenkomsten om ontwikkelingen en cijfers toe te lichten.

Inleiding

Wij ontvingen brieven van de gemeente Lochem en Epe over het programma ‘Grip op samenwerken’. Het betreft een initiatief van een aantal gemeenteraden in de regio rondom Zutphen,
Deventer en Apeldoorn. Door hen is een programma gestart om hun grip op samenwerkingsverbanden te verbeteren. Dat doen zij door afspraken met elkaar te maken om de onderlinge
afstemming en samenwerking te verbeteren en door uniforme wensen over informatievoorziening
aan de samenwerkingsverbanden kenbaar te maken.
De raden verzoeken ons (maar ook andere) samenwerkingsverband(en) om:
- vergaderdata van het Algemeen Bestuur jaarlijks in november bekend te maken;
- informatie (ook) in de vorm van een “dashboard” aan te leveren (voorbeeld: zie bijlage);
- college en raden gelijktijdig te informeren;
- voor 15 december de gemeenteraden een kadernota ter voorbereiding van de eerstvolgende
begroting aan te bieden;
- iedere vier jaar een meerjarenbeleidsplan aan te bieden.
Aan de meeste van de verzoeken voldoen wij reeds. Ook zijn wij bereid invulling te geven aan de
wens informatie in de vorm van een dashboard te presenteren.
Wel vragen wij er aandacht voor dat de GGD een gemeenschappelijke regeling is van de colleges van
burgemeester en wethouders voor uitvoerende taken. De te verstrekken informatie zou moeten
aansluiten op de rol die de raden hebben in de begrotingscyclus van de GGD en op hun kaderstellende en controlerende taken. Daarnaast pleiten we ervoor om de extra werkzaamheden en
daarmee kosten voor de GGD beperkt te houden.
Wij horen graag wat de andere gemeenten vinden van het hanteren van een dashboard voor het
verstrekken van informatie.

Beoogd effect

Bij het algemeen bestuur na te gaan of er draagvlak is voor het verstrekken van informatie in de
vorm van een dashboard. En voorts om kennis te nemen van de brieven van het initiatiefvoorstel en
1
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onze reactie daarop en van de mogelijkheid om de GGD uit te nodigen voor raadsbijeenkomsten om
ontwikkelingen en cijfers toe te lichten.

Argumenten
1.1

De wensen van de gemeenten Lochem en Epe gaat alle 22 gemeenten aan.
Aangezien de vraag van de gemeente om informatie in de vorm van een dashboard alle 22
gemeenten aangaat, is het wenselijk (en hierom is ook gevraagd door Lochem en Epe) bij uw
algemeen bestuur na te gaan of de gemeenten zich kunnen vinden in het hanteren van een
dashboard, zoals voorgesteld door Lochem en Epe.
Over het algemeen levert de GGD al informatie aan die voor een groot deel past binnen het
beoogde dashboard (de actuele financiële risico’s, politieke dilemma’s en keuzes voor de
raad), maar niet in de vorm van een dashboard.

2.1

Wij hebben gereageerd op de brieven van Epe en Lochem conform het gestelde in de
inleiding.
Aan de meeste verzoeken voldoen wij reeds. De GGD maakt de vergaderdata van het AB
tijdig bekend, stuurt jaarlijks vóór 15 december een kadernota/uitgangspuntennota naar de
raden en biedt vierjaarlijks een meerjarenbeleidsplan/bestuursagenda aan.
Aan het verzoek van de gemeenten om hun wensen te bespreken in uw algemeen bestuur,
komen wij met deze adviesnota tegemoet.

3.1

De bereidheid van de GGD om ontwikkelingen en cijfers toe te lichten tijdens
raadsbijeenkomsten mag bekend worden verondersteld.
Door verschillende gemeenten wordt de GGD periodiek gevraagd een toelichting op
ontwikkelingen en cijfers te geven. De GGD blijft de gemeenten graag op deze wijze
informeren om inzicht te verschaffen en het contact met de gemeenten te verstevigen.
Wij informeren voorts de gemeenteraad waar dat wettelijk vereist is.

Kanttekeningen
1.1

Wellicht hebben niet alle 22 gemeenten behoefte aan een dashboard.
Voor een belangrijk deel verandert er niets voor de GGD; het betreft met name de vorm
waarin de informatie verstrekt wordt. Wel zal het geven van invulling aan een dashboard
afgestemd moeten worden met alle gemeenten.

1.2

Overwogen dient te worden dat de eventuele extra inspanningen van de GGD passend en
proportioneel zijn.
De gemeenschappelijke regeling is, zoals eerder aangegeven, een regeling van de colleges
van burgemeester en wethouders met het oog op het verrichten van enkele uitvoerende
taken. De informatie die de GGD aan de raden verstrekt moet aansluiten op de rol van de
raad in de begrotingscyclus van de GGD en op hun kaderstellende en controlerende taken.
Tevens achten wij van belang, dat de eventuele extra werkzaamheden en daarmee de kosten
voor de GGD beperkt moeten blijven.

3.1

Het deelnemen aan informatiebijeenkomsten/raadsbijeenkomsten legt beslag op de
capaciteit van de GGD bij voorbereiding en uitvoering.
Deze investering is het waard om gedaan te worden als daarmee de gemeenteraden goed
geïnformeerd worden en zich betrokken voelen bij de GGD.

Financiën

Niet van toepassing.
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Communicatie
n.v.t.

Vervolg

Indien het algemeen bestuur zich kan vinden in het hanteren van een dashboard, wordt dit in overleg
tussen gemeenten en GGD nader uitgewerkt.

Communicatie
n.v.t.

Warnsveld, 10 mei 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

Brief van de gemeente Lochem.
Brief van de gemeente Epe
Reactie van het dagelijks bestuur aan de gemeente Lochem.
Reactie van het dagelijks bestuur aan de gemeente Epe.
Voorbeeld van een dashboard van de gemeente Apeldoorn.

3
1-47
/ 2-165

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 1-48
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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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Het College van Burgemeester en Wethouders
van Lochem
Postbus 17
7240 AA Lochem
Verstuurd per e-mail gemeente@lochem.nl
Kenmerk:
Datum:
Behandeld door:
E-mail:
Telefoonnummer:
Onderwerp:

JB/mdv/21-Dir.027
1 juni 2021
M. de Vries
m.devries@ggdnog.nl
088 – 443 34 01
Grip op samenwerking

Geacht college,
Wij ontvingen uw brief d.d. 20 januari 2021, waarin u ons namens uw gemeenteraad vraagt om in het
kader van het initiatief ‘Grip op samenwerken’ met name aandacht te besteden aan het aanleveren van
informatie in de vorm van een dashboard. Wij werken hier graag aan mee.
U constateert dat wij aan de meeste vragen in het kader van ‘Grip op samenwerking’ (meerjarenbeleidsplan, kadernota en gelijktijdig informeren van college en raad) al tegemoet komen. Ook de vergaderdata
van het algemeen bestuur van de GGD doen wij u tijdig toekomen, zij het niet altijd al in november.
De informatie die u graag in een dashboard aangeleverd wilt hebben, verstrekken wij u voor een groot
deel al op andere wijze. Wij willen zeker invulling geven aan uw wens dit in de vorm van een dashboard
te presenteren. De opzet hiervan stemmen wij af met alle gemeenten die deelnemen in GGD NOG.
Wel vragen wij er aandacht voor dat de GGD een gemeenschappelijke regeling is van de colleges van
burgemeester en wethouders voor uitvoerende taken. De te verstrekken informatie zou moeten
aansluiten op de rol die de raden hebben in de begrotingscyclus van de GGD en op hun kaderstellende en
controlerende taken. Daarnaast pleiten we ervoor om de extra werkzaamheden en daarmee kosten voor
de GGD beperkt te houden.
Ten slotte delen wij u mee, dat wij graag deelnemen aan de jaarlijkse informele, regionale informatiebijeenkomst voor raadsleden, waarop zij in gesprek kunnen met de GGD over de uitvoering van de taken
van de GGD en de ontwikkelingen die er spelen. Hierin trekken wij gezamenlijk op met VNOG. De GGD
gaat ook graag in op verzoeken van individuele gemeenten om presentaties en gesprekken met
raadsleden.
Wij verwachten u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid
Postbus 3, 7200 AA Zutphen

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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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Het College van Burgemeester en Wethouders
van Epe
Postbus 600
8160 AP Epe
Verstuurd per e-mail gemeente@epe.nl
Kenmerk:
Datum:
Behandeld door:
E-mail:
Telefoonnummer:
Onderwerp:

JB/mdv/21-Dir.028
1 juni 2021
M. de Vries
m.devries@ggdnog.nl
088 – 443 34 01
Grip op samenwerking

Geacht college,
Wij ontvingen uw brief d.d. 21 april 2021, waarin u ons namens uw gemeenteraad vraagt om in het kader
van het initiatief ‘Grip op samenwerken’ met name aandacht te besteden aan het aanleveren van
informatie in de vorm van een dashboard. Wij werken hier graag aan mee.
U constateert dat wij aan de meeste vragen in het kader van ‘Grip op samenwerking’ (meerjarenbeleidsplan, kadernota en gelijktijdig informeren van college en raad) al tegemoet komen. Ook de vergaderdata
van het algemeen bestuur van de GGD doen wij u tijdig toekomen, zij het niet altijd al in november.
De informatie die u graag in een dashboard aangeleverd wilt hebben, verstrekken wij u voor een groot
deel al op andere wijze. Wij willen zeker invulling geven aan uw wens dit in de vorm van een dashboard
te presenteren. De opzet hiervan stemmen wij af met alle gemeenten die deelnemen in GGD NOG.
Wel vragen wij er aandacht voor dat de GGD een gemeenschappelijke regeling is van de colleges van
burgemeester en wethouders voor uitvoerende taken. De te verstrekken informatie zou moeten
aansluiten op de rol die de raden hebben in de begrotingscyclus van de GGD en op hun kaderstellende en
controlerende taken. Daarnaast pleiten we ervoor om de extra werkzaamheden en daarmee kosten voor
de GGD beperkt te houden.
Ten slotte delen wij u mee, dat wij graag deelnemen aan de jaarlijkse informele, regionale informatiebijeenkomst voor raadsleden, waarop zij in gesprek kunnen met de GGD over de uitvoering van de taken
van de GGD en de ontwikkelingen die er spelen. Hierin trekken wij gezamenlijk op met VNOG. De GGD
gaat ook graag in op verzoeken van individuele gemeenten om presentaties en gesprekken met
raadsleden.
Wij verwachten u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid
Postbus 3, 7200 AA Zutphen

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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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Beoordeling jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen.
Betreft: GGD Noord en Oost Gelderland (NOG) begroting 2021, jaarrekening 2019

Onderwerp

Toelichting

Oordeel

zie figuur 1

T.o.v.
vorige
jaar
zie figuur 2

Doelstelling MPB

Doelstelling GR
A. Beoordeling beleid
A1

Doelstelling en
prestaties

A2

KPI’s

A3

Draagvlak
tevredenheid

A4

Nieuw beleid

Ad Doelstelling MPB:

In de toelichting wordt er aangegeven aan welk programma en welk(e) doelstelling(en) deze
GR bijdraagt.

Ad Doelstelling GR:

In de toelichting wordt aangegeven wat de missie en/of visie is.

Ad A1: In de toelichting wordt aangegeven in hoeverre doelstellingen en afgesproken prestaties worden gerealiseerd.
Ad A2: Aangegeven wordt of en zo ja welke KPI’s zijn afgesproken en of deze worden gerealiseerd.
Ad A3: In de toelichting wordt aangegeven of de klanttevredenheid wordt gemeten en hoe groot deze is.
Ook wordt aangegeven of zich maatschappelijke discussies hebben voorgedaan over het functioneren van de
organisatie
Ad A4: Toegelicht wordt of en welk nieuw beleid wordt voorgesteld en of en op welke wijze dit beleid bijdraagt aan
gemeentelijke doelstellingen.
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Beoordeling jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen.
Betreft: GGD Noord en Oost Gelderland (NOG) begroting 2021, jaarrekening 2019
Onderwerp

Toelichting

Oordeel
zie figuur 1

B1

T.o.v.
vorige
jaar
zie
figuur 2

Resultaat Jaarrekening

A

Resultaat GR

B

Eigen vermogen

C

Resultaat Gemeentelijke bijdrage

B2

Begroting

A

Uitgangspunten begroting

B

Sluitend begroting

C

Overeenstemming
inwonersbijdrage en
(Begroting)
MPB 2020-2023

B2
A

Sluitend MPB

B

Verwerking taakstelling

C

Overeenstemming
inwonersbijdrage en
(MPB)
Risico’s

B4
A
B

raming

raming

Beschrijving en kwantificering van
de risico’s en beheersmaatregelen
Is het weerstandsvermogen
voldoende?

Ad B1. Resultaat jaarrekening




a: Is het resultaat van de GR positief?
b: Is het eigen vermogen toegenomen?
c: Wat is het resultaat van de gemeentelijke bijdrage?

Ad B2. Begroting




a: Zijn de uitgangspunten van de begroting voldoende onderbouwd en acceptabel?
b: Is de begroting sluitend?
c: Is de inwonersbijdrage in overeenstemming met de raming in de gemeentebegroting?

Ad B3. MPB 2020-2023




a: Is de meerjarenbegroting sluitend?
b: Zijn eventueel afgesproken taakstellingen verwerkt?
c: Is de inwonersbijdrage in meerjarenperspectief in overeenstemming met de raming in de gemeentebegroting?

Ad B4. Risico’s



a: Zijn de risico’s en beheersmaatregelen beschreven en gekwantificeerd?
b: Is het weerstandsvermogen tenminste groter dan “1” ?
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

12

Overlegdatum:

8-7-2021

Portefeuillehouder:

S.W. Krooneman

Adviesnota
Onderwerp

Jeugdgezondheid adolescenten

Voorstel

1. de in 2013 gekozen verdeling van de kosten van Jeugdgezondheid adolescenten te herzien en
voor de gemeenten die dit product afnemen over te gaan naar verdeling op basis van inwonertallen;
2. over 2022 de kosten met de gemeenten niet via subsidies te laten lopen maar op basis van een
factuur in rekening te brengen bij de gemeenten;
3. in de komende maanden de GGD en ambtenaren jeugd en publieke gezondheid op basis van het
opgestelde projectplan te laten onderzoeken hoe het aanbod Jeugdgezondheid adolescenten kan
worden ingevuld en vervolgens hierover te beslissen in de vergadering van 18 november 2021;
4. over de structurele bekostiging van jeugdgezondheid adolescenten te beslissen in de procedure
voor de begroting 2023.

Inleiding

Gemeenten zijn sinds 2015 op basis van de Wet publieke gezondheid verantwoordelijk voor het
aanbieden van een pakket preventieve gezondheidszorg aan alle jeugdigen tot en met 18 jaar. Vanaf
2013 heeft het rijk hiervoor middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. In Noord- en OostGelderland neemt sinds 2015 een deel van de gemeenten het aanbod jeugdgezondheid adolescenten
af van de GGD op basis van subsidiëring. Een aantal gemeenten geeft aan dat de financiering van
jeugdgezondheid adolescenten niet naar wens verloopt. Wij doen een voorstel om de ontstane
onevenwichtigheid in de bekostiging vanaf 2022 recht te zetten.
Daarnaast willen wij met u in gesprek over de gewenste situatie voor de uitvoering en financiering
van jeugdgezondheid adolescenten voor alle 21 betrokken gemeenten. Wij hebben de GGD opdracht
gegeven om een voorstel voor de gewenste situatie over de uitvoering en financiering van
jeugdgezondheid adolescenten uit te werken. Op basis van het bijgevoegde projectplan willen wij
met u bespreken hoe de jeugdgezondheid adolescenten in de regio NOG goed kan worden
uitgevoerd.

Beoogd effect

Efficiënte uitvoering van jeugdgezondheid adolescenten en evenwichtige verdeling van de kosten.

Argumenten
1.1. De verdeling van de kosten over de betrokken gemeenten vindt met verdeling van de kosten naar
inwonertal plaats op een eenduidige manier die recht doet aan de omvang van de gemeente.
Een aantal gemeenten geeft aan dat de financiering van jeugdgezondheid adolescenten niet naar
wens verloopt. Het gevoel bestaat dat de kosten niet evenredig worden gedragen. De keuze die in
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2013 is gemaakt voor de verdeling van de kosten heeft geleid tot een scheve verhouding in de
kostenverdeling. Door kosten op basis van inwoneraantallen te verdelen wordt dit hersteld.
In bijgevoegd notitie “huidige situatie jeugdgezondheid adolescenten” hebben we de huidige situatie
in beeld gebracht (zie bijlage 1)
Belangrijkste constateringen bij de huidige situatie zijn:
 De bekostiging van jeugdgezondheid adolescenten loopt niet via de inwonerbijdrage, maar via
een individuele subsidieaanvraag per gemeente. Hierdoor kunnen gemeenten de keuze maken
om wel of niet deel te nemen of niet het volledige aangevraagde subsidiebedrag toe te kennen.
 De verdeling van de kosten per gemeente is in 2013 niet op basis van inwonertallen gedaan,
maar op basis van de verhouding van de uitkering uit het gemeentefonds voor deze taak.
Het rijk heeft de middelen voor jeugdgezondheid adolescenten indertijd opgenomen in de
toenmalige decentrale uitkering CJG. Deze is in 2014 herijkt. Toen is de keuze gemaakt om de
verschuivingen door de herverdeling op het totale budget van de decentrale uitkering CJG, te
verwerken in de gemeentelijke bijdragen voor jeugdgezondheid adolescenten. Hiermee worden
de verschillen door de herverdeling op het totaal verrekend bij het onderdeel jeugdgezondheid
adolescenten.
2.1. In afwachting van een definitief besluit is het vanaf 2022 in rekening brengen van de kosten via
een factuur aan de gemeenten een pragmatische oplossing.
Het afzonderlijk jaarlijks aanvragen en verantwoorden van subsidies voor jeugdgezondheid
adolescenten is een arbeidsintensief proces. De keuze voor verdeling van de kosten per inwoner kan
efficiënt via facturering door de GGD in de praktijk worden gebracht.
3.1. Het aanbod jeugdgezondheid voor adolescenten is een wettelijke verantwoordelijkheid van de
gemeenten.
Gemeenten zijn volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) en het Besluit publieke gezondheid
verantwoordelijk voor het aanbieden van een landelijk preventief gezondheidszorgpakket aan alle
jeugdigen tot en met 18 jaar. Vanaf 1 januari 2015 is in het basispakket jeugdgezondheidszorg
opgenomen dat een structureel aanbod moet worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. De
uitvoering jeugdgezondheid adolescenten moet aan een erkende JGZ-instelling worden opgedragen.
3.2. Het aanbod jeugdgezondheid voor adolescenten draagt bij aan een nog gezondere jeugd.
Wij hebben de GGD opdracht gegeven om een voorstel voor de gewenste situatie over de uitvoering
en financiering van jeugdgezondheid adolescenten uit te werken. In het bijgevoegde projectplan is
weergegeven hoe de jeugdgezondheid goed kan worden uitgevoerd. GGD NOG gaat vanuit de visie ‘
Meegroeien met een generatie’ ervan uit dat jeugdgezondheid actief is op verschillende niveaus:
individueel, collectief en beleid en netwerken. Het voorgestelde aanbod bestaat uit drie onderdelen.
Per onderdeel zijn diverse varianten uitgewerkt. Daarnaast zijn er nog vaste kosten voor het gebruik
van jouwggd.nl, een online platform voor jeugdigen. De drie onderdelen zijn :
 Inzet gezonde school adviseur:
Structurele aandacht voor gezonde leefstijl op jonge leeftijd vergroot de kans op gezondere
kinderen én volwassenen. Daarom is het belangrijk om als gemeente ook bij jonge kinderen,
jongeren en jongvolwassenen een gezonde leefstijl te stimuleren. Het investeren in de Gezonde
Schoolaanpak is een van de mogelijkheden
 Inzet jeugdartsen:
Er is behoefte om de jeugdarts meer in te zetten op het voorkomen en verminderen van
schoolverzuim. Schoolverzuim is vaak een signaal voor onderliggende problematiek.
 Inzet jeugdverpleegkundige
Het structureel aanbod als genoemd in het basispakket jeugdgezondheidszorg betekent dat er
voor jongeren vanaf 14 activiteiten aangeboden moeten worden, die zijn gericht op gezond
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gewicht, roken, veilig vrijen, gebruik van alcohol en drugs, weerbaarheid, depressie en
schoolverzuim.
3.3. De voorgestelde aanpak past bij de uitgangspunten van de Koersnotitie die in het kader van de
takendiscussie voor GGD NOG is opgesteld.
De Koersnotitie is bedoeld als kompas voor het antwoord op de vraag welke GGD we willen zijn, en
hoe we ons als afzonderlijke gemeenten en als collectief van gemeenten (de eigenaren) tot de GGD
verhouden? Een belangrijk uitgangspunt is gemeenten vroeg in het ontwikkelproces van nieuwe
producten en diensten te betrekken. Daarnaast wil GGD NOG bestaande producten en diensten zo
flexibel en vraaggericht mogelijk laten aansluiten bij lokale vragen. De keuzes die gemeenten maken
in vergroten of verkleinen van het takenpakket van hun GGD bepaalt de prijs en kwaliteit van de
basis-infrastructuur.
4.1. De definitieve besluitvorming moet plaatsvinden in het algemeen bestuur. Als dit leidt tot een
voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage moeten de gemeenteraden de gelegenheid hebben
hun zienswijze naar voren te brengen.
De komende maanden willen wij benutten voor overleg met de gemeenten. Wij streven ernaar om
een voorstel voor de invulling en de structurele bekostiging van jeugdgezondheid adolescenten voor
te leggen in de AB-vergadering van 18 november 2021. Als het besluit financiële gevolgen heeft,
nemen wij deze op in de Uitgangspuntennota voor de begroting 2023. Deze verschijnt in december
2021. Dan kunnen de gemeenten hiermee rekening houden en hun zienswijze op geven. Voor de
begroting en verhogingen van de inwonerbijdragen moet een zienswijzen-procedure langs de
gemeenteraden plaatsvinden (Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke
regeling GGD NOG).

Kanttekeningen

1.1. Door de verdeling van de kosten op inwoneraantallen gaan sommige gemeente een hoger
bedrag betalen voor jeugdgezondheid adolescenten.
De huidige verdeling doet geen recht aan de omvang van de gemeente. Hierdoor betaalden sommige
gemeenten een te lage bijdrage en andere gemeenten een te hoge. In deze notitie is een voorstel
uitgewerkt om deze ontstane scheve verhouding recht te trekken.
3.1. Voor een aantal gemeenten houdt het voorstel in dat zij nu het aanbod jeugdgezondheid
adolescenten van GGD NOG gaan afnemen.
Enkele gemeenten nemen nu jeugdgezondheid adolescenten niet af van GGD NOG. Het gaat echter
om een wettelijke taak waarvoor het rijk financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. Gemeenten
blijven invloed houden op de invulling van het aanbod.

Financiën
Afhankelijk van de te kiezen opties. In bijlage 3 staat een (mogelijke) verdeling van de
inwonerbijdrage per gemeente.

Vervolg



Afhankelijk van het besluit van het AB gaat de GGD NOG in overleg met de gemeenten over
uitvoering en bekostiging van jeugdgezondheid adolescenten.
In het AB van 18 november 2021 bespreekt het AB een voorstel.
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3. Jeugdgezondheid adolescenten inwonerbijdrage per gemeente
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Notitie Jeugdgezondheid Adolescenten
Aanleiding
Een aantal gemeenten geeft aan dat de financiering van jeugdgezondheid adolescenten niet naar
wens verloopt. Verschillende gemeenten betalen niet de volledige bijdrage. Hierdoor ontstaat het
gevoel dat de kosten niet evenredig worden gedragen.

Inleiding
Gemeenten zijn volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) en het Besluit publieke gezondheid
verantwoordelijk voor het aanbieden van een landelijk preventief gezondheidszorgpakket aan alle
jeugdigen tot en met 18 jaar. Vanaf 1 januari 2015 is in het basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ)
opgenomen dat een structureel aanbod moet worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. De
uitvoering jeugdgezondheid adolescenten moet door een erkende JGZ-instelling worden gedaan.
Hierbij moeten activiteiten beschikbaar zijn gericht op gezond gewicht, roken, veilig vrijen, gebruik
van alcohol en drugs, weerbaarheid, depressie en schoolverzuim.
Aan de decentralisatie-uitkering CJG voor gemeenten is met ingang van 2013 structureel € 15 miljoen
toegevoegd voor deze extra contactmomenten. De inspectie voor de gezondheidzorg (IGZ) houdt
toezicht op de JGZ en gaat bij iedere GGD na hoe de middelen zijn ingezet.

Huidige situatie
Het algemeen bestuur heeft in 2013 besloten de jeugdgezondheid adolescenten, in tegenstelling tot
de bekostiging van de overige Jeugdgezondheidszorg, niet via de inwonerbijdrage te bekostigen,
maar via een subsidieaanvraag. Gemeenten kunnen individueel de afweging maken om
jeugdgezondheid adolescenten bij GGD NOG af te nemen.
De gemeenten op de Noord-Veluwe hebben besloten om geen gebruik te maken van het aanbod van
de GGD. Voor de overige gemeenten heeft GGD NOG een passend voorstel proberen te maken.
Hierbij is uitgegaan van de bedragen die de individuele gemeenten uit het gemeentefonds ontvangen
voor jeugdgezondheid adolescenten.
Het bedrag voor jeugdgezondheid adolescenten is opgenomen in de decentrale uitkering CJG. Deze
bedraagt in totaal € 383 miljoen. De verdeling van deze gelden wordt gedaan op basis van 4
maatstaven:
1. jongeren 0-19
2. minderheden
3. eenoudergezinnen
4. lage inkomens
Het bedrag voor jeugdgezondheid adolescenten is maar een klein onderdeel van het totaalbedrag.
Berekening bijdragen gemeenten
Voor de berekening van de bijdrage van de deelnemende gemeenten is de meicirculaire 2013 als
uitgangspunt gebruikt.
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In 2014 is de verdeling van de maatstaven voor de decentrale uitkering CJG herijkt en aangepast in
de meicirculaire 2014. Hierdoor is het totaalbedrag van € 383 miljoen herverdeeld over de
gemeenten. Dit zorgt voor kleine verschillen per gemeenten.
GGD NOG heeft in 2014 de keuze gemaakt om alle verschillen als gevolg van de herijking van het
totaalbedrag van € 383 miljoen te verrekenen met de bijdrage jeugdgezondheid adolescenten Het
gevolg is dat er verschillen ontstaan in de bedragen die de gemeenten betalen. Deze verschillen zijn
niet te herleiden naar het aantal inwoners.
De kosten worden niet uit de inwonerbijdrage gedekt, maar de GGD dient bij elke gemeente een
individuele subsidieaanvraag in. Deze huidige methode voor de berekening van de kosten per
gemeente wordt vanaf 2013 tot en met heden gebruikt.
In onderstaande tabel staan de bedragen die gemeenten nu betalen, afgezet tegen de bedragen die
op basis van aantal inwoners betaald zouden moeten worden.

Gemeente

Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Brummen
Doetinchem
Epe
Heerde
Lochem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Voorst
Winterswijk
Zutphen
Totaal alle gemeenten

Inwoneraantal

27.120
43.846
36.083
20.877
58.263
33.197
18.774
33.944
36.038
29.572
39.349
24.797
29.041
48.099
479.000

kosten contactmoment
Op inwoner
aantal
15.482
25.031
20.599
11.918
33.261
18.952
10.718
19.378
20.573
16.882
22.464
14.156
16.579
27.459
273.453

huidige
methode
18.861
14.854
6.108
5.608
49.147
23.294
19.091
24.409
18.162
9.123
11.867
25.072
25.116
22.741
273.453

verschil

3.379
-10.177
-14.491
-6.310
15.886
4.342
8.373
5.031
-2.411
-7.759
-10.597
10.916
8.537
-4.718
0

Daarnaast is in 2019 het totale bedrag voor jeugdgezondheid adolescenten verhoogd als gevolg van:
 het zelf uitvoering van jeugdgezondheid door Apeldoorn
 toevoeging extra contactmomenten aan het programma.
Elke gemeente kan bepalen hoe hoog de subsidietoekenning is. In de praktijk heeft een aantal
gemeenten de subsidieaanvraag van GGD NOG lager beschikt dan de aanvraag. Hierdoor ontstaat er
een tekort op de begroting van de GGD die uiteindelijk door alle deelnemende gemeenten wordt
betaald.
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1.

Inleiding
Gemeenten zijn volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) en het Besluit publieke gezondheid
verantwoordelijk voor het aanbieden van een landelijk preventief gezondheidszorgpakket aan alle
jeugdigen tot 18 jaar. Vanaf 1 januari 2015 is in het basispakket
jeugdgezondheidszorg (JGZ) opgenomen dat een structureel aanbod moet worden gedaan aan
jongeren vanaf 14 jaar.

1.1.

Visie: Meegroeien met een generatie
Vanuit de visie ‘ Meegroeien met een generatie’ is het uitgangspunt om actief te zijn
op verschillende niveaus: individueel, collectief en beleid en netwerken.
Het is dus belangrijk om het aanbod voor JG Adolescenten op te knippen in
verschillende onderdelen en niet alleen te focussen op de inzet van de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige op individueel niveau in fysiek contact of via de chat.
Uitgaande van deze visie ziet de GGD NOG dit als volgt.
 Het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de populatie
jeugdigen in de regio Noord- en Oost-Gelderland.
 Het tijdig signaleren van kinderen in een kwetsbare situatie en hier actie op
ondernemen.
 Beide ingestoken langs twee lijnen: fysieke gezondheid en veerkracht en
weerbaarheid.

1.2.

Bestaande inzet jeugdgezondheid op het VO vanuit de inwonerbijdrage
De jeugdgezondheid is vanuit de inwonerbijdrage al actief op het Voortgezet
(Speciaal) Onderwijs en praktijkonderwijs. Alle 2e klassers krijgen een
gezondheidsonderzoek door een jeugdverpleegkundigen of een jeugdarts. Er
worden vervolgonderzoeken uitgevoerd door zowel jeugdarts als
jeugdverpleegkundige. En er is een mogelijkheid tot onderzoek op indicatie. Ook is
er al contact tussen de jeugdarts en de school als het gaat om verzuimproblematiek
en verzorgt de jeugdverpleegkundige in overleg met school spreekuren per jaar op
een school. Dit spreekuur kan bezocht worden door leerlingen en ouders, maar ook
door docenten die vragen/zorgen hebben over hun klas of over één van hun
leerlingen.

1.3.

Aanvullende inzet Jeugdgezondheid op het VO
Met de activiteiten die gefinancierd worden vanuit het Jeugdgezondheid
Adolescenten kan de GGD frequenter op scholen aanwezig zijn ten behoeve van de
doelgroep vanaf 15 jaar. Adolescenten hebben leerplicht tot het eind van het
schooljaar waarin ze 16 worden (of langer als ze nog geen startkwalificatie hebben).
Dus school is dé plek om in contact te komen met deze jongeren. Tegelijkertijd wordt
de samenwerking met andere professionals die ook op scholen of in wijken werken
eenvoudiger, omdat je elkaar meer ziet.
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Veel van de aanvullende werkzaamheden zijn in het verlengde van de reguliere
werkzaamheden van de jeugdgezondheid. Het verschil is dat er actiever ingezet kan
worden op de oudere groep jongeren. Voor deze groep was voorheen (voor 2013)
géén preventieve / gezondheid bevorderende activiteiten ingezet.

1.4.

Solidariteitsprincipe
De GGD voert het basispakket JGZ uit op basis van solidariteit tussen de 21
gemeenten (behalve Apeldoorn) in de regio NOG. Niet alle gemeenten hebben (VO)
scholen binnen de eigen gemeentegrenzen. In alle gemeenten wonen wel kinderen
en jongeren, die mogelijk in andere gemeenten (binnen of buiten de regio NOG) naar
school gaan. Op basis van het solidariteitsprincipe financieren alle gemeenten daarom
de uitvoering van het basispakket Jeugdgezondheid in hun eigen regio, ongeacht de
aanwezigheid van (VO-)scholen in een gemeente. In de regio NOG gebeurt dit ook
voor de uitvoering van het GGD Gezondheidsonderzoek in klas 1 VO. GGD NOG pleit
daarom voor de handhaving van dit solidariteitsprincipe voor de uitvoering van
jeugdgezondheid voor de adolescenten.

1.5.

Schaalvoordeel
(Sub)regionale samenwerking tussen gemeenten levert schaalvoordelen op.
(Sub)regionale financiering maakt het mogelijk om Jeugdgezondheid Adolescenten op
alle VO-scholen efficiënt en effectief uit te voeren. De GGD sluit in de uitvoering van
jeugdgezondheid voor adolescenten aan op lokale ontwikkelingen door met scholen,
samenwerkingspartners en gemeenten in gesprek te gaan naar vraag en behoefte.
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2. Inzet Gezonde School Adviseur
(inclusief Praktijkonderwijs en Speciaal Voortgezet Onderwijs)
Structurele aandacht voor gezonde leefstijl op jonge leeftijd vergroot de kans op gezondere kinderen
én volwassenen. Daarom is het belangrijk om als gemeente ook bij jonge kinderen, jongeren en
jongvolwassenen een gezonde leefstijl te stimuleren. Het investeren in de Gezonde Schoolaanpak is
een van de mogelijkheden.
Wat is Gezonde School?
Gezonde School is een aanpak dat scholen helpt om structureel en integraal te werken aan een
gezonde leefstijl. Aan de hand van een stappenplan werkt een school aan één of meerdere thema's,
waarbij aandacht is voor de pijlers signalering, educatie, schoolomgeving en beleid. De Gezonde School
Adviseur van de GGD kan scholen hierbij ondersteunen op zo’n manier die passend is bij de school. De
Gezonde Schoolaanpak sluit aan bij wat een school al doet aan gezondheidsbevordering, en versterkt
wat goed gaat. Met deze aanpak worden losse activiteiten tot één geheel gemaakt
Waarom Gezonde School aanpak?
Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Op jonge leeftijd wordt
een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de
gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door
gezond gedrag te stimuleren.
 Gezonde School draagt bij aan de gezondheid van leerlingen, het welbevinden en de
schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling.
 Een integrale aanpak waarbij educatie, zorg voor individuele leerlingen en aanpassingen in de
schoolomgeving worden gecombineerd, geeft grotere effecten dan enkelvoudige gezonde school
activiteiten. Borging in beleid draagt bij aan een structurele aanpak.
 Aandacht voor gezondheid op school helpt bij het terugdringen van gezondheidsverschillen tussen
leerlingen en draagt zodoende bij aan het realiseren van gelijke kansen in de maatschappij.
Thema’s en certificaten
Een school kan aan de slag met verschillende Gezonde School thema’s: welbevinden, voeding,
bewegen en sport, welbevinden, roken-, alcohol- en drugspreventie, fysieke veiligheid, relaties en
seksualiteit, mediawijsheid, natuur en milieu, hygiëne en slaap. Een school die een thema goed oppakt
en aandacht besteed aan alle pijlers kan een certificaat Gezonde School aanvragen. Een school met
minimaal één certificaat mag zich Gezonde School noemen. Een certificaat is 3 jaar geldig. Het behalen
van een certificaat is echter geen doel op zich. Het gaat uiteindelijk om het bevorderen van de
gezondheid van de leerlingen.

Pagina 4 van 13

/ 2-187

2.1.

Ondersteuning door de Gezonde Schooladviseur van de GGD
De Gezonde Schooladviseur kan een school inhoudelijk en procesmatig ondersteunen bij
iedere stap binnen de Gezonde Schoolaanpak. Zij gaan daarbij vraaggericht te werk om zo
goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte en mogelijkheden van de school.
De Gezonde School Adviseurs van GGD Noord- en Oost-Gelderland werken samen met de
jeugdverpleegkundige en jeugdarts die gekoppeld zijn aan de school. Zij gaan vaak samen op
relatiegesprek met school. Daarnaast is er afstemming met andere disciplines van de GGD om
de school zo goed mogelijk te ondersteunen (bijvoorbeeld contact met de epidemiologen die
de Gezondheidsmonitor en Coronapeilingen uitvoeren op school, de medisch milieukundigen
die zich richten op onderwerpen als ventilatie en hitte en met medewerkers
gezondheidsbevordering relaties en seksualiteit). De Gezonde Schooladviseur zoekt ook
contact en afstemming met andere lokale en regionale organisaties die ondersteuning bieden
aan scholen zoals JOGG-regisseur/buurtsportcoach, verslavingszorg, HALT, natuur- en milieu
educatie.

2.2.

Overzicht activiteiten in drie varianten
In totaal zijn er 58 schoollocaties voor voortgezet onderwijs (52 regulier voortgezet onderwijs
en 6 scholen voor praktijkonderwijs). In onderstaande varianten wordt geschetst welke
werkzaamheden de Gezonde Schooladviseur uitvoert gekoppeld aan het aantal uur. We
rekenen met 50 scholen.

a) Variant 1 – uitgaande van gemiddeld 15 uur per school






Nieuwsbrief voor scholen met actuele informatie over de Gezonde Schoolthema’s en
inspirerende voorbeelden.
Bijhouden landelijke ontwikkelingen m.b.t. Gezonde School in de breedte en
inhoudelijk op de thema’s.
Advisering n.a.v. monitorgegevens of peilingen.
Maximaal 2 adviesgesprekken met school, per schooljaar.

b) Variant 2 – uitgaande van gemiddeld 25 uur per school







Nieuwsbrief voor scholen met actuele informatie over de Gezonde Schoolthema’s en
inspirerende voorbeelden.
Bijhouden landelijke ontwikkelingen m.b.t. Gezonde School in de breedte en
inhoudelijk op de thema’s.
Advisering n.a.v. monitorgegevens of peilingen.
Netwerk opbouwen en onderhouden > overleg en afstemming met lokale en regionale
organisaties die ook ondersteuning bieden aan de school, deelnemen aan lokale /
regionale werkgroepen t.a.v. gezonde school thema’s.
Adviesgesprekken met school en indien gewenst docententraining of
inspiratiebijeenkomst op een van de Gezonde School thema’s.

NB. Variant 2 komt overeen met de huidige werkwijze in de gemeenten waar de
ondersteuning van de Gezonde Schooladviseur op het Voortgezet Onderwijs al wordt
ingekocht.
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c) Variant 3 – uitgaande van gemiddeld 35 uur per school









2.3.

2.4.

Nieuwsbrief voor scholen met actuele informatie over de Gezonde Schoolthema’s en
inspirerende voorbeelden.
Bijhouden landelijke ontwikkelingen m.b.t. Gezonde School in de breedte en
inhoudelijk op de thema’s.
Advisering n.a.v. monitorgegevens of peilingen.
Netwerk opbouwen en onderhouden > overleg en afstemming met lokale en regionale
organisaties die ook ondersteuning bieden aan de school.
Adviesgesprekken met school en indien gewenst docententraining of
inspiratiebijeenkomst.
Scholen ondersteunen bij praktische uitvoering van activiteiten op school en/of in de
schoolomgeving (voorbeeldlessen, coaching on the job, Gezonde Schoolwerkgroep,
uitvoerende ondersteuning bij Gezonde Schoolactiviteiten).
Scholen ondersteunen bij een gezonde werkomgeving voor docenten.

Ureninzet in drie varianten
Variant

Aantal uren per school

Totaal aantal uren

Variant 1

15

750 uur

Variant 2

25

1.250 uur

Variant 3

35

1.750 uur

Meer informatie


Gezonde School op het voortgezet onderwijs:



https://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs
Gezonde Scholen in de regio: https://mijngezondeschool.nl/zoektool
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3.

Inzet Jeugdartsen
Er is behoefte om de jeugdarts meer in te zetten op het voorkomen en verminderen van
schoolverzuim. Schoolverzuim is vaak een signaal voor onderliggende problematiek. De jeugdarts
wordt vaak betrokken door school en de leerplichtambtenaar bij verschillende casussen, al dan niet in
samenwerking met een CJG, sociale wijkteams of andere partners. De tijd die de jeugdarts besteedt
aan schoolverzuim/thuiszittersproblematiek groeit gestaag door. Er is meer aandacht voor
schoolverzuim vanuit lokaal, regionaal en landelijk beleid, maar zeker ook vanuit de school zelf. Ook
vanuit leerplicht ziet men de rol die de jeugdgezondheid kan betekenen steeds meer.

3.1.

Overzicht van activiteiten in drie varianten
a) Variant 1 – Verzuimadvisering
Veel scholen hebben de afgelopen jaren meer aandacht geschonken aan leerlingen waarbij
sprake is van (school)verzuim. Leerlingen die verzuimen hebben een grotere kans op
schooluitval en hebben vaak onderliggende problemen rondom weerbaarheid, gezondheid
en leefstijl.
De jeugdarts heeft veel expertise op het gebied van (ziekte)verzuim en de genoemde
gezondheidsthema’s en kijkt mee vanuit een medisch-sociale context. Door het
ziekteverzuim als ingang te gebruiken worden vaak psychosociale problemen blootgelegd.
Er is bij leerlingen en ouders veelal vertrouwen in de onafhankelijke kennis van de
jeugdarts. Van daar uit wordt een verbinding gemaakt met school en eventueel partners in
de hulpverlening.
De jeugdarts kan de scholen ondersteunen bij het zicht krijgen op deze leerlingen, kan
overleggen bijwonen waar de verzuimleerlingen worden besproken en kan zo nodig enkele
leerlingen uitnodigen op het spreekuur. Voor deze leerlingen zoekt de jeugdarts passende
ondersteuning en hulp, zowel binnen als buiten de school. Dit heeft een positief effect op
het verminderen van het verzuim en het welbevinden en de gezondheid van de jongere.
Tevens wordt er vanuit een breder perspectief aan school geadviseerd over voorkomen
van uitval.
Dit vraagt een inzet van de jeugdarts van 30 uur per school.

b) Variant 2 – Spreekuur ECA
Tijdens het reguliere contactmoment in de 2e klas van het voortgezet onderwijs heeft de
jeugdgezondheidszorg aandacht voor de thema’s welbevinden, gezondheid en leefstijl. De
jeugdarts kan vanuit het extra contact moment adolescenten (ECA) ook daarna nog
leerlingen uitnodigen op het spreekuur.
De school (veelal de zorg coördinator) kan met de jeugdarts overleggen wanneer zij zorgen
heeft over het welbevinden en de gezondheid van een leerling. Vaak biedt de school al de
juiste ondersteuning; eenvoudige problemen kunnen worden gerelativeerd of daarvoor
kan school zelf een oplossing bieden. Er kan ook sprake zijn van complexe problemen.
Problemen die vaak voorbij komen zijn: depressieve klachten, krassen, eetstoornissen,
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suïcidaliteit. De jeugdarts kan dan de leerling op het spreekuur zien. Zo kan de jeugdarts de
leerling helpen om een hulpvraag te formuleren. Eenvoudige zorgen kunnen met een enkel
gesprek opgelost zijn. Andere problemen vragen een inschatting van de juiste
zorgbehoefte. Daarin heeft de jeugdarts laagdrempelig contact met (para)medici en
jeugdhulpverlening vanuit zijn of haar brede gemeentelijke netwerk.
Dit vraagt een inzet van de jeugdarts van 50 uur per school.

c) Variant 3 - Integrale verzuimaanpak
De afgelopen jaren is er een groeiende aandacht voor het thema schooluitval. Zowel
landelijk als op gemeenteniveau is het beleid er op gericht om het leerlingen met verzuim
vroeg te signaleren en te ondersteunen. Landelijk wordt vaak de integrale methodiek
(M@ZL) gebruikt. Regionaal hebben veel gemeenten al extra geïnvesteerd in de aanpak
van verzuim door de jeugdarts.
De implementatie van M@ZL in deze regio zorgt voor een bewezen effectieve aanpak van
schoolverzuim. Deze methodiek staat voor een integrale aanpak van verzuim; de school
signaleert (zorgwekkend) verzuim, de jeugdarts doet de medische advisering en de
leerplichtambtenaar bewaakt daarbij de leerplicht. De school signaleert het verzuim en
bespreekt in eerste instantie de eventuele ondersteuningsbehoefte met de leerling en zijn
ouders. Mocht er sprake zijn van zorgwekkend ziekteverzuim dan kan de jeugdarts
ingeschakeld worden. De jeugdarts ziet leerlingen met verzuim op het spreekuur. Vanuit
dit extra contactmoment is er aandacht voor het verzuim. Vaak is er sprake van
onderliggende problemen rondom de weerbaarheid, gezondheid en leefstijl van jongeren.
Voor deze leerlingen zoekt de jeugdarts passende ondersteuning en hulp, zowel binnen als
buiten de school. Dit heeft een positief effect op het verminderen van het verzuim en het
welbevinden en de gezondheid van de jongere. Mocht het verzuim voortduren dan kan de
leerplichtambtenaar gevraagd worden om mee te kijken.
Binnen veel gemeenten is de samenwerking rond het thema verzuim tussen de scholen,
jeugdartsen en leerplichtambtenaren de afgelopen jaren verstevigd. Er zijn echter nog wel
lokale verschillen in de aanpak van het verzuim. Bij de implementatie van een integrale
verzuimaanpak zal dan ook per gemeente of school een gedifferentieerde aanpak worden
ontwikkeld.
Een toelichting op M@ZL is opgenomen in de bijlage (achteraan in dit document).
Dit vraagt een inzet van de jeugdarts per school (1.500 leerlingen) van 80 uur:
 30 verzuimconsulten
= 60 uur.
 Beschikbaarheid jeugdarts
= 20 uur.

3.2.

Ureninzet in drie varianten
Variant

Aantal uren per school

Totaal aantal uren

Variant 1

30

1.500

Variant 2

50

2.500

Variant 3

80

4.000
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4.

Inzet Jeugdverpleegkundige
Het structureel aanbod als genoemd in het basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ) betekent dat er
voor jongeren vanaf 14 jaar (door een erkende JGZ-instelling) activiteiten aangeboden moeten
worden, die zijn gericht op gezond gewicht, roken, veilig vrijen, gebruik van alcohol en drugs,
weerbaarheid, depressie en schoolverzuim.

4.1.

Workshop Veerkracht
De GGD heeft voor het voortgezet onderwijs de workshop Veerkracht ontwikkeld. De
doelstelling van de workshop is de ‘veerkracht’ van leerlingen vergroten. De focus in de
workshop ligt op een aantal factoren die invloed hebben op veerkracht. Bijvoorbeeld het
kennen en inzetten van je sterke/positieve kanten maar ook bewust worden van de invloed
van je naaste omgeving en hulp mogen en durven vragen.
De workshop maakt leerlingen bewust van de samenhang tussen gedachten, gevoelens en
gedrag. Ze leren dat zij zelf invloed hebben op wat zij denken, voelen en doen. Maar dat ook
hun omgeving o.a. social media, hier invloed op heeft. Daarnaast bespreken we hoe leerlingen
met negatieve emoties en gedachten kunnen omgaan, en bij wie zij terecht kunnen als ze hier
vragen over hebben.
Tijdens de les worden thema’s verkend met behulp van diverse werkvormen. De definitie van
positieve gezondheid vormt het uitgangspunt. Het streven is dat jongeren praten met een
volwassene die ze vertrouwen, over hun gevoelens en zo nodig hulp zoeken om psychische
problemen, zoals depressie, te voorkomen. De workshop wordt verzorgd door de
jeugdverpleegkundige van de GGD en de docent/mentor is hierbij aanwezig.

4.2.

Overzicht van activiteiten in twee varianten
a) Inzet workshop Veerkracht
De workshop Veerkracht als hierboven omschreven wordt aangeboden aan de VO-scholen
in de deelnemende gemeenten.
Dit vraagt een inzet van de jeugdverpleegkundige van 1,5 uur per klas (315 klassen totaal).

b) Workshop Veerkracht aangevuld met individuele consulten
Jongeren lijken vaker dan voorheen ‘mentaal overbelast’. Als ze in staat zijn te relativeren
en te leren hoe ze hun psychisch welbevinden actief kunnen bevorderen, staan ze sterker
in hun schoenen en ontwikkelen ze veerkracht. Aanvullend op de workshop Veerkracht
kan de jeugdverpleegkundige ook ingezet worden voor een individueel consult. Leerlingen
die hiervoor in aanmerking komen
 ‘vallen op’ tijdens de observatie tijdens de workshop en/of
 kunnen zichzelf na de workshop melden bij de jeugdverpleegkundige en/of
 kunnen op advies van de docent / mentor individueel benaderd worden.
Dit vraagt een (extra) inzet van de jeugdverpleegkundige bij 3% van de (7.866) leerlingen
van 20 minuten.
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4.3.

Ureninzet in drie varianten
Variant

Aantal klassen /
leerlingen

Aantal uren per klas
/ leerling

Totaal aantal uren

Variant 1

315

1,5

473

Variant 2

240

0,3

71
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5.

JouwGGD.nl
Jongeren zoeken op allerlei manieren antwoorden op gezondheidsvragen. Of zitten met een probleem
dat zij liever anoniem bespreken. JouwGGD.nl biedt jongeren van 12-23 jaar betrouwbare informatie
over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. Deze informatie (tekst en
film) is te vinden op de websites, maar ook via social media. Ook kunnen jongeren op de website
anoniem chatten en mailen met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

5.1.

Chatten
Dit anoniem chatten kan elke dag. Ook in het weekend. En de cijfers laten zien dat het chatten
via JouwGGD.nl, blijft groeien. De chat-diensten is als volgt beschikbaar.



Maandag t/m vrijdag
Zaterdag en zondag

14.00 - 22.00 uur
18.00 - 20.00 uur

3 personen chatten/mailen
2 personen chatten/mailen

Op dit moment doen 27 JGZ organisaties mee met de anonieme chatdiensten. Zo ook de GGD
Noord- en Oost-Gelderland met 3 jeugdverpleegkundigen. Zij draaien chat/mail diensten
samen met jeugdverpleegkundigen van de andere 26 organisaties.

5.2.

Kosten
De kosten van JouwGGD vanaf 2021 bedragen € 35.000 per jaar
GGD NOG betaalt een jaarlijkse fee voor deelname. Vanuit deze fee vindt doorontwikkeling
plaats, wordt informatie up-to-date gehouden en zijn er extra voorlichtingscampagnes
gehouden (bv. rondom meningokokken) en worden andere media ingezet om jongeren te
bereiken. Daarnaast krijgen jeugdverpleegkundigen training om goed te kunnen chatten en
ontvangen zij intervisie.

5.3.

Onderbouwing kosten
Activiteit

5.4.

Aantal uren

inzet Jeugdverpleegkundigen chatten

260 uur

Training + intervisie Jeugdverpleegkundigen

80 uur

Jaarlijkse deelname fee

€ 5.000

Meer informatie
Het aantal contact momenten per woonplaats in Google maps: Resultaat per woonplaats
https://tinyurl.com/Jouwggd

Pagina 11 van 13

/ 2-194

Jeugdarts

Gezonde
School
Adviseur

Begroting

Jouw GGD

Jeugdverpleegkundig
e

6.

Variant

Aantal uren per school

Totaal aantal uren

Variant 1
Variant 2
Variant 3

15
25
35

750
1.250
1.750

Variant
Variant 1
Variant 2
Variant 3

Aantal uren per school
30
50
80

Totaal aantal uren
Uurtarief (2022)
1.500
€ 122,63
2.500
€ 122,63
4.000
€ 122,63

Totaal
€ 183.945
€ 306.575
€ 490.520

Variant
Variant 1
Variant

Aantal uren per klas
1,5
Aantal uren per leerling

Totaal aantal uren
Uurtarief (2022)
473
€ 76,64
Totaal aantal uren
Uurtarief (2022)

Totaal
€ 36.212
Totaal

Variant 2
Totaal variant 2

0,3

71
543

Activiteit

Inzet door
Jeugdverpleegkundige
Jeugdverpleegkundige

Aantal uren
260
80

Chatten
Training en intervisie
Jaarlijkse deelname fee
Totaal

Uurtarief (2022)
€ 100,23
€ 100,23
€ 100,23

Totaal
€ 75.173
€ 125.288
€ 175.403

€ 76,64

€ 5.426
€ 41.638

Uurtarief (2022)
€ 76,64
€ 76,64

Totaal
€ 19.926
€ 6.131
€ 5.000
€ 31.058
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Bijlage Toelichting M@ZL
M@ZL is een beproefde methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het
voortgezet onderwijs en het MBO. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben
samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld
komt.
M@ZL (spreek uit mazzel) staat voor Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling. Met M@ZL wordt
er proactief gereageerd op ziekteverzuim signalen. De scholen, JGZ-instellingen en gemeenten werken
autonoom samen om snel de problematiek te herkennen en een passende oplossing te bieden.
Zorgwekkend ziekteverzuim wordt door de school vroegtijdig gesignaleerd: vier ziekmeldingen in twaalf
weken of een zevende schooldag aaneengesloten. Wanneer dit het geval is voert de school een eerste
gesprek met de leerling en ouders. Het doel om samen met hen te kijken naar hoe de school kan
ondersteunen.
Indien nodig vraagt de school bij de jeugdarts een M@ZL-consult aan. De jeugdarts bespreekt en
onderzoekt dan de gezondheidsklachten van de leerling en redenen van ziekteverzuim. Samen met de
leerling en ouders wordt dan de gewenste begeleiding of zorg bepaald. Ook adviseert de jeugdarts over
deelname aan het lesprogramma en de emotionele en/of fysieke belastbaarheid, een re-integratievoorstel
en eventuele gewenste aanpassingen.
Wanneer het ziekte verzuim onnodig voortduurt, vraagt de school aan de leerplichtambtenaar om mee te
denken en zo nodig de leerplicht te handhaven.
Stappenplan
Jeugdartsen voeren deze interventie uit in samenwerking met de school en de leerplichtambtenaar. De
school signaleert. de jeugdarts adviseert, de leerplichtambtenaar handhaaft. Het volgende stappenplan
wordt hierbij gehanteerd:
1. Aannemen van de ziekmelding bij de receptie
2. Contact opnemen met ouders na ziekmelding
3. De school gaat in gesprek bij zorgwekkend ziekteverzuim
4. De school vraagt een consult aan bij de jeugdarts
5. Het consult bij de jeugdarts
6. De school monitort het ziekteverzuim, en monitort samen met de jeugdarts de uitvoering van het
'plan van aanpak'
Effectiviteit
Het interventieonderzoek heeft laten zien dat bij het aanhouden van de M@ZL-criteria voor verwijzing naar
de jeugdarts (elke vierde ziekmelding in twaalf schoolweken of vanaf de zevende schooldag aaneengesloten), het merendeel van de leerlingen psychosociale problemen heeft en problemen ondervindt in de
thuissituatie of op school. De leerlingen worden door de jeugdarts vroegtijdig en goed bereikt, en het
ziekteverzuim neemt - op zowel korte als lange termijn- significant af, vergeleken met een controlegroep.
Als de criteria voor verwijzing naar de jeugdarts niet gehanteerd worden blijkt de inzet van de jeugdarts net
zo effectief te zijn, maar komen de leerlingen later in beeld bij de jeugdarts. Ook is M@ZL onderzocht op
kosteneffectiviteit. Daaruit blijkt dat de opbrengst met M@ZL vijfmaal hoger is dan de kosten.
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Jeugdgezondheid adolescenten inwonerbijdrage per gemeente

Vergelijk 2021 correctie verdeelsleutel
Gemeente

Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Brummen
Doetinchem
Epe
Heerde
Lochem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Voorst
Winterswijk
Zutphen
Elburg
Ermelo
Harderwijk
Hattem
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Totaal alle gemeenten
per inwoner

Inwoner
aantal

huidige
methode

Op inwoner
aantal

verschil

27.120
43.846
36.083
20.877
58.263
33.197
18.774
33.944
36.038
29.572
39.349
24.797
29.041
48.099
23.429
27.017
48.722
12.226
28.029
23.756
24.370

18.861
14.854
6.108
5.608
49.147
23.294
19.091
24.409
18.162
9.123
11.867
25.072
25.116
22.741

15.482
25.031
20.599
11.918
33.261
18.952
10.718
19.378
20.573
16.882
22.464
14.156
16.579
27.459

-3.379
10.177
14.491
6.310
-15.886
-4.342
-8.373
-5.031
2.411
7.759
10.597
-10.916
-8.537
4.718

666.549

273.453

273.453
0,571

0

*) Dit is het deel van het maatwerk dat een gemeente afneemt dat onder jeugdgezondheid adolescenten valt en
daarmee in de inwonerbijdrage wordt opgenomen
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Onderwerp

Ontwikkelingen aanbesteding Medische Arrestantenzorg

Kennisnemen van

de ontwikkelingen rondom de aanbesteding van de Medische Arrestantenzorg en de samenwerking
tussen GGD’en in Gelderland en Overijssel.

Inleiding

De politie is een aanbesteding gestart voor de Medische Arrestantenzorg. Dit is een taak die de GGD
reeds uitvoert in combinatie met andere forensisch geneeskundige taken.
Een eerder aanbestedingstraject voor de Medische Arrestantenzorg is door de politie in 2015
gestaakt, omdat de partijen niet aan de door de politie gestelde vereisten voldeden. Met het oog op
de problematiek binnen de forensisch medische zorg is onderzoek hiernaar gedaan, onder andere
door de commissie Hoes. Mede naar aanleiding daarvan heeft het kabinet in 2018 besloten dat er
een aanbesteding voor de Medische Arrestantenzorg moest komen. Het kabinet ziet dit als medische
dienstverlening die moet worden gecontracteerd.
In 2020 is de politie gestart met een marktconsultatie en vervolgens is aangekondigd dat de
aanbesteding van de Medische Arrestantenzorg in 2021 zou plaatsvinden. De start van de
aanbesteding was op 11 juni 2021. De sluitingstermijn is op 20 augustus a.s. .

Kernboodschap

De GGD voert een aantal taken binnen de Forensische Geneeskunde uit, zoals lijkschouw, forensisch
medisch onderzoek en Medische Arrestantenzorg. De forensisch artsen worden op al deze taken
ingezet.
Het kabinet heeft in 2018 in reactie op het advies van de commissie Hoes aangegeven, dat een lichte
vorm van aanbesteding voor de Medische Arrestantenzorg verplicht is. Vandaar de onderhavige
aanbesteding door de politie.
De GGD’en in Nederland zien echter grote meerwaarde in een integrale uitvoering van de
forensische geneeskunde als onderdeel van de publieke gezondheid. De drie onderdelen van de
forensische geneeskunde zijn immers nauw verweven en versterken elkaar niet alleen op inhoud,
maar ook op kwaliteit, organisatie en doelmatige uitvoering. Het niet gegund krijgen van de
Medische Arrestantenzorg heeft gevolgen voor de uitvoering van de overige forensische taken.
De verwachting was, dat de aanbesteding het perceel Oost-Nederland zou betreffen; om die reden
werken de GGD’en in Gelderland en Overijssel samen bij de voorbereiding op de inschrijving. Bij de
start van de aanbesteding is echter duidelijk geworden dat de aanbesteding op het niveau van de
GGD-regio/Veiligheidsregio is.
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In het kader van de aanbesteding wegen wij af hoe wij de eventuele samenwerking met andere
GGD’en kunnen vormgeven en wat daarbij de financiële risico’s, de organisatorische haalbaarheid en
specifieke eisen en knelpunten zijn.
Meer informatie over de ontwikkelingen en overwegingen rondom de aanbesteding van de Medische
Arrestantenzorg vindt u in de bijlage.

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolg

Wij informeren u over relevante ontwikkelingen en de uitkomst van de aanbesteding.

Warnsveld, 7 juni 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen

1. Notitie Medische Arrestantenzorg
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Aanbesteding Medische Arrestantenzorg en mogelijke gevolgen voor de GGD
Inleiding
De politie heeft aangekondigd de Medische Arrestantenzorg aan te besteden. De start van de
aanbesteding was 11 juni 2021. De sluitingstermijn is 20 augustus a.s.
Met de afzonderlijk positie voor en het eventueel wegvallen van de MAZ, zal het voor GGD’en
steeds moeilijker worden om de overige taken – de lijkschouw en het forensisch medisch
onderzoek – in stand te houden.
Om de betekenis van de Forensische Geneeskunde voor onze GGD te duiden, is in onderstaande
tabel de omzet van de Forensische Geneeskunde in 2019 en 2020 weergegeven.

Omdat verwacht werd dat de politieregio een belangrijke rol hierin zou spelen, zijn de
ontwikkelingen in dit traject samen met andere GGD’en in Oost-Nederland gevolgd.
Wat vooraf ging
Op 28-9-2018 verscheen een Tweede Kamerbrief over de toekomst van de Forensische
Geneeskunde (FGK). De FGK bestaat uit de lijkschouw, het forensisch medisch onderzoek en de
medische arrestantenzorg. De brief is een reactie op de notitie “Toekomst voor de forensische
geneeskunde” van de Commissie Hoes over forensisch medisch onderzoek en medische
arrestantenzorg.
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Commissie Hoes: Lijkschouw en forensisch medisch onderzoek anders dan medische
arrestantenzorg
Volgens deze commissie zijn forensisch medisch onderzoek en lijkschouw naar aard en doel ten
principale andere functies dan de medische arrestantenzorg.
De bevindingen uit forensisch medisch onderzoek en lijkschouw (uitgevoerd door de
gemeentelijke lijkschouwer) zouden ten dienste staan van de - in ons rechtssysteem aan de
overheid voorbehouden - opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit terwijl de medische
arrestantenzorg primair het belang, de gezondheid, van de arrestant in de politiecel dient.
Kabinet: MAZ en FMO niet in één persoon verenigbaar.
Het kabinet onderschrijft de visie van de commissie Hoes, dat de taken van medische
arrestantenzorg en forensisch medisch onderzoek niet in één persoon verenigbaar zijn. De taken
kunnen eventueel wel vanuit eenzelfde organisatie worden uitgevoerd mits er voorzieningen zijn
getroffen om belangenverstrengeling te voorkomen.
Het ligt in de rede dat de aan de overheid voorbehouden taken van de forensische geneeskunde,
namelijk het forensisch medisch onderzoek en de lijkschouw door de gemeentelijke lijkschouwer
zoveel mogelijk worden gebundeld en dat de GGDGHOR daar de regie in neemt.
Dat ligt anders bij de medische arrestantenzorg, want daar is een lichte vorm van aanbesteding
verplicht. Dit heeft tot gevolg dat ook andere partijen deze taak kunnen aanbieden.
Reactie GGD GHOR en Forensisch Medisch Genootschap: FGK is publieke gezondheid
GGD GHOR Nederland en het Forensisch Medisch Genootschap gaven kort daarop een
gezamenlijke reactie op deze brief. Hierin brengen zij het belang van een robuuste duurzame
forensische geneeskunde door de GGD’en onder de aandacht van de vaste commissie voor
Justitie en Veiligheid.
Forensische Geneeskunde is publieke gezondheid
De forensische geneeskunde in zijn volle breedte maakt volgens hen deel uit van de Publieke
Gezondheid en dat heeft een grote maatschappelijke meerwaarde.
GGD GHOR en het Forensisch Medisch Genootschap vragen de vaste commissie om na te denken
over een alternatief voor de aanbesteding van de Medische Arrestantenzorg. Door deze
aanbesteding staat de integrale uitvoering van de forensische geneeskunde als onderdeel van de
publieke gezondheid onder druk.
Zij zien grote meerwaarde in een integrale uitvoering van de forensische geneeskunde als
onderdeel van de publieke gezondheid. De drie onderdelen van de forensische geneeskunde zijn
immers nauw verweven en versterken elkaar niet alleen op inhoud, maar ook op kwaliteit,
organisatie en doelmatige uitvoering. Ook is er verbinding met de Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg (OGGZ).
De medische arrestantenzorg maakt bij de meeste GGD’en deel uit van het totale takenpakket
van forensisch artsen. Dit betekent dat het mogelijk is om:
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•
•

•

Een 7x 24 uurs bereikbaarheid/beschikbaarheid van forensisch artsen in stand te
houden.
Kwaliteit te kunnen waarborgen doordat forensisch artsen worden opgeleid om aan
de verplichte registratie en periodieke herregistratie te kunnen blijven voldoen, ze
deel kunnen nemen aan intervisie/intercollegiale toetsing en richtlijnen en
kwaliteitsinstrumenten kunnen worden ontwikkeld, herzien en geïmplementeerd.
De natuurlijke en logische dwarsverbanden met de OGGZ/maatschappelijke zorg,
meldpunten niet-acute zorg voor verwarde personen, optimaal te benutten.

Voor- en nadelen van deelname aan de aanbesteding
De belangrijkste voordelen en nadelen van deelname aan de aanbesteding staan hieronder
verwoord:
Voordelen
- MAZ en overige FG-taken zijn te zeer verweven om te scheiden
- MAZ is FG-werk, geen huisartsenzorg
- Meer volume aan personeel om diensten FG te vullen en 24/7 acute dienstverlening te
organiseren
- Grotere efficiency FG
- Aantrekkelijk voor (nieuwe) artsen
Nadelen
- Om de vier jaar wordt opnieuw aanbesteed en dat levert onzekerheid op
- Gelet op de personeelstekorten is het een uitdaging om de capaciteit op peil te houden
- Eventueel niet kunnen voldoen aan praktische eisen.
Samenwerking tussen GGD’en bekrachtigd door directeuren publieke gezondheid
Samenwerking tussen GGD’en wordt noodzakelijk geacht om de FGK/MAZ op een goede manier
te kunnen uitvoeren.
Er werd vanuit gegaan dat:
a. de Politie, in geval ze de MAZ aanbesteedt, dit zal doen in 10 regionale percelen,
waaronder een perceel Oost NL;
b. de 5 GGD’en van de KON een collectief besluit nemen.
Bij de start van de aanbesteding is echter duidelijk geworden, dat de aanbesteding in grote lijnen
het niveau van de GGD-regio/Veiligheidsregio betreft.
Voor de samenwerking op het brede terrein van de Forensische Geneeskunde hebben de
directeuren publieke gezondheid een samenwerkingsovereenkomst getekend. In deze algemene
samenwerkingsovereenkomst is rekening gehouden met de mogelijkheid om op onderdelen
specifieke afspraken toe te voegen aan de overeenkomst (denk hierbij aan een regionale
roostering, prijsafspraak of taakdifferentiatie).
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Samenwerking op het terrein van de MAZ
Drie GGD’en (IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en VGGM) vinden de MAZ een taak die bij de
GGD thuishoort.
Voor de artsen geldt dat het ontbreken van MAZ een uitholling van hun functie betekent en
daardoor minder uitdagend. Hierdoor wordt het moeilijker geschikte artsen te vinden om de FGtaken uit te voeren.
Verder zullen door het niet uitvoeren van de MAZ de andere FG-taken duurder worden voor de
gemeenten.
Daarnaast is het vak van forensisch arts een specialisme en de vraag is of dit bij de GGD of een
andere organisatie thuishoort. Vanwege het specialisme kan dit niet zomaar bij een huisarts
worden belegd. Een ander uitgangpunt is dat door het onder te brengen als taak van de GGD het
beoogde samenwerken in de KON-regio wordt bewerkstelligd en het voordelen met zich
meebrengt op het gebied van efficiëntie en financiën.
Twee GGD’en (Gelderland-Zuid voert geen MAZ-taken uit en GGD Twente voelt grote druk op het
personeelstekort en vraagt zich af of FG wel tot de kerntaken van de GGD behoort) staan
afwijzend tegenover deelname aan de aanbesteding.
Alle directeuren publieke gezondheid in de regio Oost hebben uitgesproken, dat de
bovenregionale samenwerking op het terrein van FG van belang is, en door iedere GGD regio
wordt gesteund, zoals in de visie op de toekomstbestendige FG geformuleerd.
In het kader van de aanbesteding wegen wij af hoe wij de eventuele samenwerking met andere
GGD’en kunnen vormgeven en wat daarbij de financiële risico’s, de organisatorische
haalbaarheid en specifieke eisen en knelpunten zijn.
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Financiële risico’s herwaardering functies

Kennisnemen van

het ingeschat maximaal risico aan structureel hogere kosten van € 450.000 in 2026 als gevolg van
herwaardering van functies bij de GGD.

Inleiding

De afgelopen jaren heeft GGD NOG het functieboek beperkt onderhouden. Nieuwe functies die niet
(meer) bij een bestaand profiel pasten, zijn als nieuw profiel toegevoegd. Ook zijn enkele profielen
vervallen, omdat bepaalde functies niet meer worden ingevuld. De meeste profielen die in 2008 zijn
vastgesteld, zijn sinds 2008 op inhoud niet meer aangepast.
Zowel medewerkers, OR als managers hebben de wens geuit om het functieboek te actualiseren.

Kernboodschap

Regelmatig blijkt dat het huidige functieboek niet meer passend is. Dit komt mede door de
organisatieontwikkeling. Het is van belang het functieboek te actualiseren. Daarbij speelt ook dat
voor een aantal functies de arbeidsmarkt krap is. Een marktconform salaris is een belangrijk
instrument om medewerkers aan de GGD te binden.
De herwaardering van de functies brengt hogere salarislasten met zich mee. GGD NOG is niet in staat
om de hogere kosten binnen de begroting op te lossen. De inschatting is nu dat er op termijn
maximaal € 450.000 aan structurele hogere kosten zijn. Deze kosten lopen geleidelijk op vanaf 2022
tot en met 2026.
Een deel van de hogere kosten (ongeveer 35%) wordt gedekt door de verhoging van de tarieven van
de plusproducten. Hierdoor is het maximum risico voor de inwonerbijdrage van de deelnemende
gemeenten ruim € 290.000. De uiteindelijke hogere kosten zijn afhankelijk van de uitkomsten van
herwaardering van de functies. Zodra dit duidelijk is, komen we met een voorstel.

Communicatie
n.v.t.
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Vervolg

Voor de functiewaardering is overleg nodig tussen het dagelijks bestuur en de vakbonden in het
lokaal overleg (over de procedureregeling en de conversietabel) en tussen de directeur publieke
gezondheid (als WOR-bestuurder) en de Ondernemingsraad.
Wij informeren u over de voortgang en komen met een voorstel zodra duidelijk is wat de financiële
uitkomsten zijn van de herwaardering van de functies.

Warnsveld, 7 juni 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 publieke gezondheid statushouders

Kennisnemen van

de realisatie van de aantallen statushouders die in 2020 zijn gevestigd in de deelnemende
gemeenten en de taakstelling 2021 aan onze deelnemende gemeenten.

Inleiding

De publieke gezondheidszorg statushouders wordt vanaf 2019 bekostigd via de gemeentelijke
inwonerbijdrage publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg. Voor de berekening van de
inwonerbijdrage is het uitgangspunt 720 statushouders per jaar, waarvan 248 kinderen. Uw
algemeen bestuur heeft in 2018 besloten, dat bij een afwijking van het aantal statushouders van 20%
hoger of lager, wij dit melden en met een voorstel komen voor een oplossing.
Wij informeren u hierbij over de stand van zaken.

Kernboodschap

In 2020 minder statushouders
In 2020 heeft COVID-19 een grote invloed gehad op de wereld. Dit geldt ook voor de instroom van
statushouders in de verschillende gemeenten. Uit de cijfers die de rijksoverheid bekend heeft
gemaakt blijkt dat in 2020 394 statushouders zijn gevestigd in onze deelnemende gemeenten. Dit
valt ruim buiten de 20% marge.
Vanwege financieringsafspraken COVID-19 geen terugbetaling inwonerbijdrage 2020
De bijdrage van de gemeenten aan de publieke gezondheidszorg statushouders is echter een
onderdeel van de inwonerbijdrage. VWS heeft aangegeven dat kosten die al gedekt zijn in de
begroting door de reguliere inwonerbijdrage niet terugbetaald mogen worden aan de gemeenten.
Gemeenten worden voor de uitvoering van de taken die de GGD’en uitvoeren gecompenseerd via
het gemeentefonds. Ze krijgen weliswaar niet alle dienstverlening, maar er is ook toegezegd dat ze
niet gekort zullen worden. GGD’en brengen dus dit jaar de reguliere inwonerbijdrage in rekening bij
gemeenten.
Inwonerbijdrage 2021 voor GGD toereikend
De gemeenten hebben in 2021 een taakstelling om 846 statushouders, waarvan 471 kinderen, te
huisvesten. Deze aantallen komen net boven de 20% marge uit. Daarnaast is het aandeel kinderen in
de aantallen ruim hoger dan de aanname in 2019.
VWS heeft aangegeven dat alle meerkosten van de GGD als gevolg van COVID-19 vergoed worden.
Dat geldt ook voor het inhalen van achterstanden. De taakstelling 2021 voor de gemeenten is
inclusief het inhalen van de achterstanden uit 2020.
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Bij wijzigingen in 2022 nieuwe berekening
Als de aantallen te huisvesten statushouders en de verdeling tussen volwassenen en kinderen in
2022 en verder gelijke tred houden, dan is de inwonerbijdrage niet toereikend. Zodra de taakstelling
2022 voor het aantal te huisvesten statushouders bekend is (verwachting december 2021), stellen
we een berekening op of dit binnen het bestaande budget kan worden uitgevoerd door de GGD.

Communicatie
n.v.t.

Vervolg


Wij maken een berekening voor 2022, zodra de taakstelling 2022 voor het aantal te huisvesten
statushouders bekend is (verwachting december 2021).

Bijlagen

1. Overzicht realisatie 2020 en taakstelling statushouders 2021 per gemeente.

Warnsveld, 7 juni 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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Statushouders

26
155
42
35
20
56
22
32
26
47
12
18
32
35
27
23
29
38
23
24
28
46
795

taakstelling 2021
kind excl
kind 5-18
volwassen
apeldoorn
19
19
12
114
0
73
31
31
20
26
26
16
15
15
9
41
41
26
17
17
11
24
24
15
19
19
12
35
35
22
9
9
6
14
14
9
24
24
15
26
26
16
20
20
13
17
17
11
21
21
13
28
28
18
17
17
11
18
18
11
21
21
13
34
34
21
586
471
374

aandeel thuiswonende kinderen 68%
0,68

0,32

gemeente
Aalten
Apeldoorn
Berkelland
Bronckhorst
Brummen
Doetinchem
Elburg
Epe
Ermelo
Harderwijk
Hattem
Heerde
Lochem
Montferland
Nunspeet
Oldebroek
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Putten
Voorst
Winterswijk
Zutphen

verhouding 0-4 en 5-18

kind

0,74

totaal
31
73
51
42
24
67
27
39
31
57
15
22
39
42
33
28
34
46
28
29
34
55
846

13
86
16
14
12
16
13
12
5
27
12
16
14
13
15
14
21
5
10
13
14
19
379

realisatie 2020
kind excl
kind 5-18
volwassen
apeldoorn
10
10
6
63
0
40
12
12
7
11
11
7
9
9
5
12
12
8
10
10
6
9
9
5
4
4
3
20
20
13
9
9
5
12
12
8
10
10
6
10
10
6
11
11
7
11
11
7
16
16
10
4
4
2
7
7
4
10
10
6
11
11
7
14
14
9
279
216
178

0,68

0,32

kind

totaal
16
40
19
17
14
20
16
14
7
33
14
20
16
16
18
17
25
6
11
16
17
23
394

0,74

Aanname thuiswonende kinderen CBS Asiel en Integratie 2021
Verhouding kinderen 0-4 en 5-18 : uitgangspunt is dat elke leeftijd gelijk is verdeeld. Dus 14/19 deel is tussen de 5en 18 jaar

1-69
/ 2-208

Algemeen bestuur
Agendapunt:

14

Overlegdatum:

8-7-2021

Portefeuillehouder:

S.W. Krooneman

Informatienota
Onderwerp

Eenmalige bijdrage 2021 RVP voor MenACWY-vaccinatie 14-jarigen

Kennisnemen van

de toevoeging van middelen aan het gemeentefonds over 2021 en de aankondiging dat GGD NOG bij
de betrokken 21 gemeenten € 132.000 in rekening brengt voor ACWY-vaccinatie 14-jarigen

Inleiding

In 2021 heeft het rijk middelen voor de vaccinatie meningokokken ACWY voor 14-jarigen toegevoegd
aan het gemeentefonds. Deze vaccinatie is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP),
waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. In de jaren 2018-2020 voerde de GGD deze vaccinatie
ook al uit, maar toen liep de financiering (tijdelijk) via het RIVM. Het algemeen bestuur heeft er in
november 2020 mee ingestemd dat de GGD voor 2021 een eenmalige bijdrage voor toevoeging
ACWY-vaccinatie 14-jarigen aan RVP in rekening te brengen. In uw vergadering van 8 april 2021
hebben wij aangeven dat de kosten van GGD NOG voor 2021 om de vaccinatie meningokokken
ACWY 14-jarigen uit te voeren € 132.000 bedragen.
Het rijk heeft nu in de meicirculaire 2021 bekend gemaakt welke middelen voor deze taak aan het
gemeentefonds zijn toegevoegd.

Kernboodschap

In de meicirculaire 2021 is bekend gemaakt dat voor de betrokken 21 NOG-gemeenten over 2021
€ 169.280 is toegevoegd aan het gemeentefonds voor de vaccinatie meningokokken ACWY 14jarigen. Dit is inclusief een eenmalig bedrag van € 25.700 voor de invoering van de informed consent
procedure. Dit bedrag is ruim hoger dan de € 132.000 die GGD NOG aan kosten verwacht te maken.
Voor 2021 brengen we het bedrag van € 132.000 in rekening bij de gemeenten. In de bijlage staat het
bedrag per gemeente vermeld. Voor 2022 hebben wij voorgesteld de vaccinatie meningokokken
ACWY voor 14-jarigen op te nemen in de inwonerbijdrage jeugdgezondheid.

Communicatie
n.v.t.
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Vervolg

GGD NOG stuurt de rekeningen met de bijdrage in juli 2021 naar de gemeente

Warnsveld, 7 juni 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
1. Overzicht verdeling kosten per gemeente
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Eenmalige bijdrage 21 gemeenten 2021
Rijksvaccinatieprogramma vaccinatie Meningokokken ACWY
Aantal inwoners
30-12-2019
excl. Apeldoorn

Bijdrage RVPvaccinatie
meningokokken
ACWY

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

5.391
8.697
7.167
11.532
7.159
5.889
7.831
5.738
59.405

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

20.756
33.186
12.213
18.587
33.730
24.546
47.942
190.960

4.126
6.597
2.428
3.695
6.706
4.880
9.531
37.963

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.161
27.005
48.429
27.845
23.645
24.113
174.198

4.604
5.369
9.628
5.536
4.701
4.794
34.631

Totaal GGD NOG

663.973

132.000

Gemeente
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Aanwijzing plaatsvervangend directeur publieke gezondheid

Voorstel

1. De heer H.A. Banus aan te wijzen als plaatsvervangend directeur publieke gezondheid GGD
Noord- en Oost-Gelderland per 15 september 2021;
2. de heer J.W. Brethouwer te ontheffen van zijn functie als plaatsvervangend directeur publieke
gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland per 15 september 2021.

Inleiding
In september 2021 vertrekt de heer J.W. (Jan Willem) Brethouwer, manager publieke gezondheid en
plaatsvervangend directeur publieke gezondheid bij GGD NOG. Dit heeft onder meer tot gevolg dat
er een nieuwe plaatsvervangend directeur publieke gezondheid (DPG) moet komen.

Beoogd effect

Voorzien in plaatsvervanging van de directeur publieke gezondheid.

Argumenten

1.1. Aanwijzing van een plaatsvervanger is wenselijk voor de continuïteit en voor het DPG-piket.
Wij stellen voor om de opvolger van de heer Brethouwer als manager publieke gezondheid, de heer
H.A. (Sander) Banus, aan te wijzen als plaatsvervangend DPG. Belangrijke overweging voor deze
keuze is dat de onderwerpen waarmee een plaatsvervangend DPG te maken krijgt, voor een groot
deel op de taakgebieden liggen waarop de heer Banus leiding geeft.
Het plaatsvervangend DPG-schap houdt ook deelname in van het DPG-piket, dat GGD’en en GHOR in
de regio’s Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Twente samen in standhouden.
1.2. Het algemeen bestuur is bevoegd om de plaatsvervanging te regelen.
Het algemeen bestuur regelt de vervanging van de DPG. Dit staat in artikel 18, vijfde lid, van de
Gemeenschappelijke regeling GGD NOG 2016.
2.1. De heer Brethouwer beëindigt zijn dienstverband bij GGD NOG.
Dit houdt in dat zijn plaatsvervangend DPG-schap ook formeel wordt beëindigd.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën

Geen, opgenomen in de begroting.
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Vervolg

De heer Banus geeft invulling aan het plaatsvervangend DPG-schap.

Communicatie
n.v.t.

Warnsveld, 21 juni 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
-
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Brief GGD GHOR NL - DPG Raad aan informateur

Kennisnemen van

de brief die de 25 directeuren publieke gezondheid naar informateur hebben verstuurd en de
bijbehorende position papers.

Inleiding

GGD GHOR Nederland heeft op 25 mei 2021 een brief naar informateur, mevrouw M.I. Hamer,
verstuurd. U bent hierover geïnformeerd per e-mail d.d. 26 mei 2021. De informatie is ook van
belang voor het beleid van gemeenten en voor het beleid voor de GGD, ook in het licht van de
takendiscussie.

Kernboodschap

Brief aan informateur
De brief is een oproep van de 25 directeuren publieke gezondheid om vier zaken hoe dan ook in de
komende kabinetsperiode te regelen:
1. Een structurele investering in herstel én versteviging van het fundament van de publieke
gezondheidszorg, inclusief infectieziekten bestrijding en de basis van de jeugdgezondheidszorg.
2. Realiseren van de hoognodige verschuiving van ziekte en zorg, naar gezondheidsbevordering en
leefstijl, door te voorzien in een basis preventie infrastructuur in elke regio.
3. Versterken van de informatievoorziening van en door de publieke gezondheid.
4. Het opzetten van een robuuste, slagvaardige crisisorganisatie en uitvoeringsinfrastructuur,
toegerust en voorbereid op gezondheidscrises (zoals een pandemie).
Position papers
Bijgevoegd zijn ook vier position papers van GGD GHOR Nederland:
 Gezondheid als uitgangspunt
Ook vanwege de druk op ons zorgstelsel en de grote gezondheidsverschillen in de bevolking is
het noodzakelijk om niet langer ziekte en zorg, maar gezondheid als uitgangspunt te nemen. Het
is dan ook tijd om te investeren in gezondheid in plaats van in het oplossen van problemen later.
 Een sterk fundament onder gezondheidsbeschermende taken
Deze gaat over dé kerntaak van de publieke gezondheidszorg en daarmee van de GGD’en:
mensen beschermen tegen gezondheidsrisico's waar ze zelf niet of nauwelijks invloed op
hebben.
 Governance Gezondheidscrisis
Om goed te kunnen handelen tijdens een bovenregionale gezondheidscrisis, moet er
duidelijkheid zijn over de verantwoordelijkheden, de samenwerking, de sturing, de financiering
en de uitvoering. De uitdagingen en knelpunten tijdens de coronacrisis hebben ook een bredere
betekenis voor het toekomstige handelen in andere gezondheidscrises.
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Publieke gezondheidszorg vereist goede informatievoorziening
De huidige informatievoorziening, ondersteunend aan alle werkzaamheden van de GGD en de
GHOR, is onder hoge druk tijdens de corona-epidemie verder uitgebouwd. Dit is een eerste stap
in de versterking van de informatievoorziening, gegevensuitwisseling en ketensamenwerking,
wat de uitvoering van de publieke gezondheid op een hoger niveau brengt. Het is echter niet
toereikend voor de toekomst en voor een volgende crisis.

Afstemming
Op landelijk niveau heeft GGD GHOR Nederland afstemming met de VNG over de inbreng en
standpunten vanuit de GGD’en. Ook is de Bestuurlijke adviescommissie Publiek Gezondheid (bac PG),
het overleg van GGD-voorzitters, geïnformeerd.
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Oproep en investeringsagenda GGD’en: 600 miljoen voor herstel en versterking van de
publieke gezondheid

Geachte informateur,
De GGD’en en GHOR-bureaus staan sinds het begin van de coronacrisis vol in de frontlinie.
Gezamenlijk, met onze partners in de keten, hebben we een ongekende operatie neergezet. Iedere
Nederlander kan op de GGD rekenen als het gaat om snel en efficiënt testen, traceren en
vaccineren. In alle regio’s was en is de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) met zijn of haar
medewerkers de schakel tussen zorg, openbaar bestuur en veiligheid.
Naast deze cruciale rol in de bestrijding van de coronapandemie, staan de GGD’en en GHORbureaus voor een minstens even belangrijke, minder zichtbare publieke taak: het bewaken,
beschermen en bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving voor alle Nederlanders. Nu
corona de zwaktes in het systeem van publieke gezondheid heeft blootgelegd, is voor alle
betrokkenen duidelijk dat een volgend kabinet ook hier voor urgente keuzes staat. En hoewel de
coronacrisis nog volop onderwerp van evaluatie is en nog zal zijn, kunnen sommige keuzes niet
wachten. Als Directeuren Publieke Gezondheid zien wij vier zaken die hoe dan ook in de komende
kabinetsperiode moeten worden geregeld.
1.

Een structurele investering in herstel én versteviging van het fundament van de publieke
gezondheidszorg, inclusief infectieziekten bestrijding en de basis van de
jeugdgezondheidszorg.

2.

Realiseren van de hoognodige verschuiving van ziekte en zorg, naar gezondheidsbevordering
en leefstijl, door te voorzien in een basis preventie infrastructuur in elke regio.

3.

Versterken van de informatievoorziening van en door de publieke gezondheid.

4.

Het opzetten van een robuuste, slagvaardige crisisorganisatie en uitvoeringsinfrastructuur,
toegerust en voorbereid op gezondheidscrises (zoals een pandemie).
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In deze brief gaan we in op de maatregelen en investeringen waartoe het nieuwe kabinet moet
besluiten om deze vier zaken geregeld te krijgen. Om er zo voor te zorgen dat de basis van onze
publieke gezondheidszorg weer op orde komt. En om er tegelijkertijd voor te zorgen dat Nederland
beter is toegerust en voorbereid op de voorzienbare gezondheidsuitdagingen in de nabije
toekomst.

Herstel én versteviging van het fundament van de publieke gezondheidszorg
Mensen beschermen tegen gezondheidsrisico’s waar ze zelf nauwelijks invloed op hebben is dé
kerntaak van de publieke gezondheidszorg en daarmee van de GGD’en. Naast het opsporen en
bestrijden van infectieziekten en het vaccineren ter bescherming van individu en samenleving
werken de GGD’en en GHOR-bureaus aan een gezonde en veilige leefomgeving, waarbinnen
thema’s als luchtkwaliteit, veiligheid en zorgcontinuïteit belangrijk zijn. De DPG is in tijden van
crisis en rampen, zoals zichtbaar is tijdens de Coronacrisis, belast met de zorgcontinuïteit in de
Veiligheidsregio en zorgt voor verbinding tussen de zorgsector en het openbaar bestuur.
Hoewel duizenden GGD’ers naast de coronabestrijding ook dit enorme takenpakket in de lucht
hielden, heeft de coronacrisis pijnlijk blootgelegd dat de basis piept en kraakt.
Gezondheidsbescherming, als taak neergelegd bij de gemeenten, heeft het te lang verloren van
andere budgettaire noden, waardoor GGD’en geleidelijk steeds verder zijn uitgekleed. Op veel
plekken in het land is deze overheidstaak te zeer verschraald, wat zich bij de opschaling in de crisis
extra deed voelen.
Naast een tekort aan voorzieningen, middelen en mensen, nodig om in crisissituaties snel te
kunnen opschalen, signaleren we dat de basis op verschillende punten dringend versterking
behoeft. Vooral daar waar de echte basis voor een gezonde en kansrijke start wordt gelegd: in de
jeugdgezondheidszorg. Duizenden professionals, merendeels werkzaam bij GGD’en, ervaren dat
hier meer nodig is om alle ouders en kinderen eenzelfde basis aan gezondheidsbescherming en ondersteuning te kunnen bieden. Onze professionals zien welke extra hulp nodig is, maar kunnen
die alleen bieden wanneer gemeenten ruimte hebben om daarvoor kiezen. Deze facultatieve
infrastructuur in de (preventieve) jeugdgezondheidszorg vergroot de risico’s op een ongelijke start,
wat de druk op gemeentelijke ondersteuning en jeugdzorg op termijn doet toenemen.
Herstel én versterking van het fundament van gezondheidsbescherming is dus dringend geboden.
Daarvoor is nodig dat een volgend kabinet fors investeert in het wegwerken van achterstallig
onderhoud, over de volle breedte van de publieke gezondheidszorg, als ook structureel investeert
in versterking. Concreet gaat het dan om:


Het vaststellen van een basispakket met gezondheidsbeschermende maatregelen waarop alle
Nederlanders kunnen rekenen, ongeacht de gemeente waarin ze wonen.
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Het landelijk voorzien in structureel budget, toereikend om over de volle breedte van het
GGD-takenpakket, de kennis, kunde, menskracht en middelen van elke GGD-regio op orde te
brengen.



Extra versterking van de jeugdgezondheidszorg, door landelijk structureel budget veilig te
stellen voor het leveren van een integraal pakket aan jeugdgezondheidszorg aan ieder
opgroeiend kind, ongeacht de gemeente waarin het woont.



Een extra structurele investering in de gezondheidsbeschermende taken van de GGD’en: 100
miljoen euro voor Infectieziekten bestrijding, 25 miljoen euro voor versterking van het brede
GGD-takenpakket (van SOA-bestrijding tot toezicht kinderopvang en van medische
milieukunde tot de lijkschouw) en 300 miljoen euro voor versterking van de
jeugdgezondheidszorg.

Realiseer de verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheidsbevordering en leefstijl
Meer aandacht voor gezondheid en preventie was al onomstreden, maar de coronacrisis heeft dit
versterkt. Zo lang we de focus niet verleggen naar gezondheid en preventie, in plaats van bijna
uitsluitend op ziekte en zorg, dreigen gezondheidsverschillen en ziektelasten alleen maar verder
toe te nemen. Het is hoognodig om de goede aanzet van het Nationale Preventieakkoord nu door
te zetten en de krachten verder te bundelen. Nu is het moment voor een kabinet om door te
pakken met een aanpak die echt inzet op een gezondere samenleving, met meer gezonde
levensjaren en lagere maatschappelijke kosten.
Naast een blik op een gezonde toekomst is nodig dat er structureel en substantieel wordt
geïnvesteerd in een nieuwe, brede en samenhangende aanpak. Met landelijk ambities en een
regionale uitvoering. Waarbij landelijke sturing op randvoorwaarden borgt dat meer gezondheid en
kansengelijkheid worden ontwikkeld. En waar lokaal en regionaal verantwoordelijkheid wordt
genomen om gezondheidswinst te realiseren in en met een netwerk van partijen.
GGD’en zijn als vanzelfsprekend betrokken bij de vele gezondheidsarrangementen en preventie
initiatieven, lokaal en regionaal. Het ligt dan ook voor de hand om gezondheidsbevordering ook
wettelijk als taak bij de GGD’en te beleggen en ze een coördinerende rol te geven in de regionale
infrastructuur.
Kortweg zien wij dat het volgende nodig is om de omslag naar meer gezondheid, met meer
gezonde mensen en meer gezonde levensjaren, ook echt te gaan maken:


Creëer structurele niet-vrijblijvende preventie-infrastructuren per regio. Bijvoorbeeld door per
GGD-regio gezamenlijke, controleerbare gezondheidsdoelen te stellen. Leg deze aanpak vast
in een niet-vrijblijvend meerjarenplan voor het bevorderen van gezondheid in de (sub)regio.
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Werk de wettelijke basis voor gezondheidsbevordering en de regionale preventieinfrastructuur uit in de Wet Publieke Gezondheidszorg en neem spiegelbepalingen op in
aanpalende wetgeving.



Zorg voor structurele financiering van deze regionale preventie-infrastructuur door te voorzien
in een regionaal preventiefonds, te vullen vanuit in ieder geval de Rijksoverheid, de
zorgverzekeraars en de gemeenten, maar waaraan mogelijk het bedrijfsleven ook bijdraagt.
Dit fonds borgt dat preventieactiviteiten structureel mogelijk zijn.



Stel een structureel budget van 50 miljoen euro beschikbaar voor financiering van de GGD-rol
in preventie.



Voorzien in landelijke normering voor een basisinfrastructuur en een landelijke
programmering, zodat iedere inwoner van Nederland toegang heeft tot dezelfde basis voor
een gezond leven.



Investeer in goede data en wetenschappelijk onderzoek voor en modernisering van
gezondheidsbevordering, zodat de nieuwste kennis en juiste interventies kunnen worden
ingezet om de gezondheidswinst te vergroten.

Versterk de informatievoorziening van en door de publieke gezondheid
De fixatie op de ‘dagelijkse cijfers’ in de coronacrisis (of het ontbreken ervan) is illustratief voor de
kwetsbaarheid van betrouwbare data en het belang van een goede informatievoorziening. Het
heeft ook heel duidelijk gemaakt dat dringend moet worden geïnvesteerd in een betrouwbare,
functionele en veilige informatievoorziening. Niet alleen ten behoeve van de effectieve en efficiënte
uitvoering van publieke gezondheidstaken door de GGD’en, maar ook in de communicatie en
uitwisseling met systemen van externe en landelijke diensten.
Informatievoorziening is steeds meer verworden tot een noodzakelijke randvoorwaarde voor het
functioneren van de GGD’en, maar ook voor andere organisaties in de zorg- en preventieketen.
Naast dat ook hier de basis versterking behoeft, vereist het terrein van de informatievoorziening
dat tegelijk ook een sprong voorwaarts wordt gemaakt. Dit om beter te kunnen inspelen op
toekomstige ontwikkelingen als AI en e-health-toepassingen. Versterking van de landelijke
informatievoorziening van en door de publieke gezondheidszorg vraagt van het nieuwe kabinet:


Een jaarlijkse investering op Rijksniveau, waardoor een landelijke inrichting van de
informatievoorziening mogelijk wordt.



Dat additioneel wordt geïnvesteerd in middelen en ruimte bij de GGD’en, om landelijk en in
samenhang met partners in de gezondheidsketen, een landelijke architectuur in te richten en
een sterke regie op de informatievoorziening te voeren.



In totaal gaat het om een extra investering van 100 miljoen euro.
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Stappen voor een robuuste, slagvaardige uitvoerings- en crisisorganisatie
GGD’en zijn een stevige crisispartner in de nationale pandemiebestrijding gebleken. De lokale en
regionale wortels, als ook de mogelijkheid om vanuit de reguliere taak op te kunnen schalen, is
daarbij zowel een sterkte als een zwakte gebleken. Grootste structurele knelpunt in opschaling en
uitvoering is, naast het tekort aan mensen en middelen, vooral gelegen in een nationaal
onvoldoende uitgewerkte rolverdeling. Coördinatie en regie op inhoud en uitvoering tussen
partners en tussen het landelijke en regionale niveau moet beter, zodat meer als één partij kan
worden opgetreden.
Het is duidelijk dat er werk te doen is om beter voorbereid te zijn op een volgende
gezondheidscrisis. Voor een slagvaardige crisisorganisatie is daarom nodig dat het nieuwe kabinet
met spoed beslist tot:


Een bindende opdracht voor uitwerking van een robuuste crisisinfrastructuur, met landelijk
vastgelegde structuren en middelen, gezamenlijk uit te werken spelregels en helder vast te
leggen bestuurlijke lijnen.



Een wettelijke grondslag voor landelijke coördinatie bij gezondheidscrises, die vanwege de
gewenste verwevenheid met de inhoudelijk-deskundige lijn, meest logisch bij het RIVM kan
worden belegd.



GGD’en en RIVM te voorzien van ruimte, middelen en mandaat om de benodigde organisatie
en ondersteuning, als ook de onderlinge relatie in gezondheidscrises, verder te ontwikkelen en
uit te werken.



Voor het versterken en landelijk aansluiten van de GGD-crisisinfrastructuur een structureel
bedrag van 25 miljoen euro te reserveren.

Tot slot
Het klinkt logisch. We investeren in dijken om droge voeten te houden, in onderwijs voor de beste
kansen voor onze kinderen, in goede zorg voor wanneer we ziek worden. Allemaal collectieve
zaken waar we nu in investeren, om grotere ellende op langere termijn te voorkomen. Toch
hebben we dit verzaakt op het terrein van de publieke gezondheidszorg. Om grotere ellende te
voorkomen en om beter te zijn voorbereid op toekomstige gezondheidscrises moeten we het
fundament dringend herstellen en versterken. Dat duldt geen uitstel meer.
Voor de publieke gezondheid is een forse structurele investering uit de Rijksbegroting nodig. Voor
de investeringsagenda die wij als Directeuren Publiek Gezondheid hier aanreiken, is een extra
jaarlijkse investering nodig van minimaal 600 miljoen euro. Deze investeringsagenda wordt
ondersteund door alle voorzitters van de GGD-besturen die de Bestuurlijke Adviescommissie
Publieke Gezondheid vormen.
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Met deze dringende investeringen zorgt het nieuwe kabinet in de eerste plaats voor meer mensen
in de publieke gezondheidszorg: artsen, epidemiologen, milieudeskundigen, informatietechnologen
en al die andere professionals die we de komende jaren hard nodig gaan hebben.
Maar naast deze budgettaire stappen, vragen we dat een kabinet ook bestuurlijk en organisatorisch
de stappen zet die wij in deze brief benoemen. Stappen waardoor er ruimte komt voor het inzetten
op meer gezondheid voor alle Nederlanders. Ruimte om vanuit de lokale en fijnmazige
professionele basis die GGD’en hebben, snel orde op zaken te kunnen stellen. En om recht te doen
aan de uitvoering van onze belangrijke publieke taak: het bewaken, beschermen en bevorderen
van de gezondheid en veiligheid van en voor alle Nederlanders.

Namens de 25 Directeuren Publieke Gezondheid,

André Rouvoet
Voorzitter GGD GHOR Nederland

Hugo Backx

Nicolette Rigter

Algemeen directeur

Directeur Corona Projectorganisatie

GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland
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Gezondheid als uitgangspunt
een position paper
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Gezondheid als uitgangspunt
Dat gezondheid ons grootste goed is, heeft de coronacrisis nog eens extra duidelijk gemaakt. Dat geldt
voor ieder van ons en ook voor onze samenleving – het stelt ons in staat om maatschappelijk te
functioneren. Ook vanwege de druk op ons zorgstelsel en de grote gezondheidsverschillen in de
bevolking is het noodzakelijk om niet langer ziekte en zorg, maar gezondheid als uitgangspunt te
nemen. Het is dan ook tijd om te investeren in gezondheid in plaats van in het oplossen van problemen
later.

Probleem: meer ongezonde levensjaren,
gezondheidsverschillen en te weinig sturing
Meer ongezonde levensjaren
We leven langer, maar de jaren die erbij komen zijn grotendeels jaren met een chronische aandoening.
Ongeveer 30%1 van de ziekten wordt (mede) veroorzaakt door gedrag én de sociale & fysieke
omgeving. Niet alleen voor de mensen, maar ook voor de samenleving als geheel heeft dit grote
gevolgen. Ook zet de toenemende zorgvraag ons stelsel onder druk met oplopende kosten en tekorten
aan zorgpersoneel tot gevolg.

Ongelijk verdeelde gezondheid
De verschillen in (gezonde) levensjaren tussen bevolkingsgroepen zijn aanzienlijk. De impact van deze
oplopende gezondheidsverschillen is groot: ze vormen een bedreiging voor de maatschappelijke
samenhang en de kwaliteit van leven en vormen een economische schadepost. Daarom heeft de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in 2018 aanbevolen om het gezondheidspotentieel centraal te stellen: kijk naar het behalen van gezondheidswinst en het voorkomen van
gezondheidsverlies. Met ons huidige beleid verzilveren we wel gezondheidspotentieel, maar minder bij
kwetsbare groepen waar het verlies aan gezonde jaren groter is. Daar is extra sturing voor nodig.

Gebrek aan sturing, waardoor gezondheidsbevordering niet voldoende tot stand komt
Het besef groeit dat het noodzakelijk is steviger in te zetten op preventie en het verbeteren van de
publieke gezondheid. Zo werd in 2018 met meer dan 70 partners het Nationaal Preventie Akkoord (NPA)
gesloten. Maar met de concrete afspraken die nu zijn vastgelegd, worden de doelen in het NPA nog
niet behaald. Daarnaast leidt het niet tot een sterkere sturing op integrale gezondheidsbevordering.
Iedereen is immers vóór preventie, maar niet per se ván preventie. En dat wat van iedereen is, is vaak
van niemand. Al eerder is benoemd dat er meer nodig is om breed maatschappelijke impact te
hebben2. In het recente rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving wordt de inzet op
het terugdringen van gezondheidsverschillen en de daarvoor benodigde sturing opnieuw benadrukt3.

Oplossing: preventie moet hoog op de agenda. Investeren,
samenwerken en regie
Preventie moet hoog op de agenda. Er moet dus fors geïnvesteerd worden in de infrastructuur van de
publieke gezondheid om gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en
gezondheidsbewaking te verstevigen.
1

Synthese | Leefstijl en omgeving | Volksgezondheid Toekomst Verkenning (vtv2018.nl), gedrag, fysieke omgeving
en arbeidsomstandigheden RIVM, 2018
2
3

IBO Gezond gedrag bevorderd, 2007
Een eerlijke kans op gezond leven , Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 2021
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Regionale samenwerking
Echte gezondheidswinst is alleen te behalen wanneer partijen uit het sociaal domein, de fysieke
omgeving en het (publieke) zorgdomein regionaal samenwerken 4. Een congruente regio-indeling met
de GGD-regio als uitgangspunt is hierbij noodzakelijk. Een aantal GGD-regio’s heeft al stappen in de
regionale samenwerking gezet. De eerste resultaten laten zien dat positief effect kan worden bereikt
met een regionale preventie-infrastructuur waarin de betrokken partijen (zoals gemeenten,
zorgaanbieders en -verzekeraars, GGD’en, centra voor jeugd en gezin, scholen, sportverenigingen,
maatschappelijk werk, etc.) in een netwerk samenwerken. Op basis van het gemeenschappelijk
regiobeeld worden regionale gezondheidsdoelstellingen afgesproken en de benodigde aanpak
bepaald. Op die manier wordt een basis-infrastructuur voor preventie ontwikkeld, die structureel
gezamenlijk gefinancierd dient te worden. Ondersteund door een landelijke basis van kwaliteitseisen
waaraan iedere regio moet voldoen. Een wettelijke verankering van gezondheidsbevordering zorgt ten
slotte voor de borging van deze aanpak.
De oorzaken voor ongezond gedrag en leefomgeving zijn complex. Gezondheidswinst komt slechts tot
stand met extra regionale inzet die zorgt voor een structuur waarin gezondheid door verschillende
partijen integraal in betere samenhang en samenwerking wordt opgepakt. Zo kan bijvoorbeeld
geborgd worden dat er geen snack-kar naast een Gezonde School komt te staan, en kan
ondersteuning bij schulden gelijk oplopen met ondersteuning naar een gezonde leefstijl met stoppenmet-roken5. De juiste gezondheidsbevordering op de juiste plek is essentieel om groepen met het
grootste gezondheidspotentieel te bereiken.

GGD zorgt voor integraal preventienetwerk
De GGD’en zijn bij uitstek de partij om vanuit hun kennis- en informatierol, hun netwerk en met een
brede blik op gezondheid onder bestuurlijke verantwoordelijkheid deze ontwikkeling te faciliteren, aan
te jagen en te coördineren. De schaal van de GGD-regio biedt het niveau waarop voldoende
specialistische kennis kan worden gebundeld en is tegelijk klein genoeg om tot een regionale
preventie-infrastructuur te komen, waarbinnen een aanpak op maat voor de betreffende gemeente
en wijk mogelijk is. De basis voor de structuur ligt er al, met de vele contacten met gemeenten en door
gemeenten gefinancierde partijen zoals sport, met onderwijs zoals Gezonde School, en met
zorgpartijen zoals samenwerking rond Stoptober of overgewicht bij kinderen. Dit zorgt voor verbinding
en samenhang. Ook kan door het landelijk dekkend netwerk van de GGD’en waar nodig worden
opgeschaald en landelijke programmering worden uitgevoerd.
Kennis van de publieke gezondheid en inzicht in (oorzaken van) de lokale gezondheidssituatie,
gecombineerd met inzichten vanuit de andere domeinen, kan als basis dienen om gezamenlijke
gezondheidsdoelstellingen te bepalen. En vervolgens te kiezen voor doeltreffende interventies en
programma’s, deze te organiseren, uit te voeren en te monitoren. De bestuurlijke inbedding van de
GGD zorgt daarnaast voor een democratische, bij de overheid belegde verantwoordelijkheid. In
samenwerking met RIVM, academische werkplaatsen en andere kenniscentra wordt kennis verder
ontwikkeld en in de praktijk gebracht.

Om deze oplossingen te kunnen bieden is nodig:
•

Uitwerking van de wettelijke basis voor gezondheidsbevordering en de uitwerking van de
regionale preventie-infrastructuur in de WPG en opnemen van spiegelbepalingen in
aanpalende wetgeving (Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Omgevingswet).

4

Die integrale aanpak wordt ook verwoord in de landelijke gezondheidsnota 2020-2024, Gezondheid breed op de
agenda
5 https://www.eur.nl/nieuws/interventieaanpak-voor-stress-schulden-en-roken-werkt
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•

In de regio’s moeten structurele niet-vrijblijvende preventie-infrastructuren worden gecreëerd.
Samen met partners uit de zorg, gemeente, bedrijfsleven en andere partijen worden op basis
van regiobeelden per GGD-regio gezamenlijke, controleerbare gezondheidsdoelen
geformuleerd. Een niet-vrijblijvend meerjarenplan voor het bevorderen van gezondheid in de
regio, uitgewerkt in lokale gezondheidnota’s. De doelen sluiten aan bij het Nationaal Preventie
Akkoord, en kunnen zich ook richten op extra aandachtspunten voor de regio.

•

Voor de voorname rol van de GGD en het faciliteren en aanjagen van de preventieinfrastructuur hebben de GGD’en strategische netwerkers en data-analisten nodig en
daarnaast voldoende gezondheids- en omgevingsadviseurs. Maar ook programmamanagers
die in staat zijn programma’s en interventies in lokale coalities uit te laten voeren en innovaties
aan te jagen. De investering die nodig is in de GGD’en om deze cruciale rol te vervullen in de
regionale structuur en uitvoeringskracht is te ramen op zo’n € 50 miljoen.

•

Naast geld voor de regionale infrastructuur zijn ook middelen nodig voor landelijke
programmering en bijbehorende structurele financiering. Zorg dat de burger, ongeacht de
woonplaats, toegang heeft tot dezelfde basis voor een gezond leven. Aangezien gezondheid
al voor en bij de geboorte start, moeten we in ieder geval inzetten op een robuuste JGZ en
programma’s zoals Nu Niet Zwanger en Gezonde School in alle gemeenten. En daarnaast
programma’s voor gezond leven voor volwassenen en ouderen. In samenwerking met het RIVM
(Centrum voor Gezond Leven) wordt daartoe een nader voorstel ontwikkeld, inclusief
financiële onderbouwing.

•

Investeren in preventie leidt tot maatschappelijke baten en mogelijk tot lagere zorgkosten.
Maar: de kost gaat voor de baat uit. Wij pleiten dan ook voor structurele en substantiële
financiering van preventie met een structureel regionaal preventiebudget, via een regionaal
preventiefonds, gevuld met bijdragen vanuit in ieder geval rijksoverheid, gemeenten en
zorgverzekeraars. Landelijke normering moet op lokaal niveau zorgen voor een investering in
regionale infrastructuur en lokale programma’s.

•

Investeringen in goede data en wetenschappelijk onderzoek voor, en modernisering van
gezondheidsbevordering, zodat de nieuwste kennis en interventie kan worden ingezet om de
gezondheidswinst te vergroten.

•

Breder borgen van kennis over gezondheidsbevordering en preventie in het curriculum van
zorgprofessionals en professionals in het sociaal en omgevingsdomein.

Wat levert deze aanpak Nederland op
Door een brede gezamenlijke aanpak van preventie en door de inzet op gezondheidsbevordering
structureel regionaal in te richten, wordt een beweging in gang gezet die leidt tot gezondere mensen in
een gezondere maatschappij. De voordelen hiervan spreken voor zich: meer sociale cohesie, minder
gezondheidsverschillen, langere deelname aan het maatschappelijk en sociaal verkeer, minder druk
op de zorg (met minder druk op die arbeidsmarkt), minder zorgkosten, maar ook minder kosten in het
sociaal domein. Daarmee dragen we met collectieve aanpak krachtig bij aan individuele gezondheid.
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Een sterk fundament onder
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Gezondheidsbescherming
Gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming zijn twee belangrijke pilaren van preventieve,
publieke zorg. In de paper “Gezondheid als uitgangspunt” zijn wij in gegaan op
gezondheidsbevordering. In deze paper gaan wij in op dé kerntaak van de publieke gezondheidszorg
en daarmee van de GGD‘en: mensen beschermen tegen gezondheidsrisico's waar ze zelf niet of
nauwelijks invloed op hebben. Denk aan het opsporen en bestrijden van infectieziekten. Met
vaccineren als belangrijke vorm van bescherming. Voor het individu én de samenleving. Of het
verminderen van uitstoot van fijnstof door wegverkeer en industrie. Slechte milieuomstandigheden,
zoals luchtverontreiniging, geluidshinder, straling en vocht in gebouwen, zijn verantwoordelijk voor 4
procent van de totale ziektelast in ons land en kost ons ruim 1 miljard euro aan zorg per jaar 1. De
overheid kan en moet ingrijpen in de fysieke leefomgeving van mensen om ziekten als gevolg hiervan
te voorkomen. Ook hygiënemaatregelen vormen een cruciaal onderdeel van
gezondheidsbescherming. Niet voor niets is anderhalve meter afstand houden, hoesten in je elleboog
en het wassen van je handen niet meer weg te denken. Dat vraagt om voorlichting en advies. Aan
mensen én aan bedrijven en instellingen waar de risico’s op verspreiding van infectieziekten groot zijn.
Zeker daar waar kwetsbare mensen verblijven, zoals in verpleeghuizen en kinderdagverblijven.

Gezondheidsbescherming onder waakvlamniveau
Gezondheidsbescherming was een vanzelfsprekendheid geworden. We dachten dat we risico’s onder
controle hadden. Een epidemie was lang geleden, laat staan een pandemie. Onbekende ziektes
kwamen toch steeds minder voor? Het Rijk decentraliseerde de verantwoordelijkheid naar de
gemeenten zonder het benodigde budget mee te geven. Als gevolg daarvan zien we dat gemeenten
- met hun onder druk staande budgetten – al tientallen jaren bezuinigen op de GGD’en en daarmee
op deze essentiële beschermingsschil. Op veel plekken in het land is deze overheidstaak te zeer
verschraald, wat zich bij de opschaling in de crisis extra deed voelen. Het fundament moet dan ook
enorm verstevigd worden.
Gemeenten hebben een belangrijke rol in het beschermen van de volksgezondheid. Veel factoren die
hierop inwerken, kunnen namelijk het best dicht bij de mensen worden aangepakt. Denk aan lokale
beschermingsmaatregelen voor bewoners die wonen in de buurt van gevaarlijke industrie of
(geluids)isolatiemaatregelen in de omgeving van een vliegveld. Doordat gemeenten elk afzonderlijk de
(financiële) inspanningen hiervoor moeten bepalen, is gezondheidsbescherming in een facultatieve
infrastructuur gezet. Gezondheidsbescherming is niet langer vanzelfsprekend. De uitbraak van COVID19 maakt pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar we als burgers zijn en dat niet alleen bij een uitbraak van een
infectieziekte. En wat zijn de gezondheidseffecten van de klimaatverandering waar we middenin
zitten? Of van de uitstoot van industrie, het verbranden van biomassa, de geluidseffecten van de inzet
van windmolens en het toenemend voorkomen van hittegolven? Gezondheidsbescherming kan nooit
afhankelijk zijn van lokale (on)mogelijkheden en budgetten. Het is een grondrecht voor alle inwoners
van ons land. Dat fundament moeten we herstellen en uitbouwen. Zeker ook gezien de aanvullende
opdracht vanuit omgevingswet.

Gezondheidsbescherming vanaf de start
Als GGD’en en gemeenten staan we voor de belangen van de kinderen in ons land. Voor hun recht
om gezond en veilig op te groeien. De gezondheid van een kind in zijn eerste 1000 dagen is een
belangrijke voorspeller voor gezondheidsproblemen – zowel fysiek als mentaal - op latere leeftijd. We

1 Volksgezondheid Toekomstverkenning 2018 Ziektelast door milieu in beeld
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zien nu dat door de coronacrisis veel kinderen te lijden hebben onder de maatregelen die de
pandemie vraagt. Kinderen hebben in toenemende mate stress, angsten, eenzaamheid, maar ook
een ongezondere leefstijl met minder bewegen. De zorg voor onze jeugd is belangrijk. Want straks
worden deze jongeren ouders. En hoe gezonder de ouders, hoe gezonder de kinderen. Een basale
voorziening als de JGZ, een beschermingswal voor onze opgroeiende jeugd als het ware, mag dus ook
nooit onder de grens van minimale bescherming zakken.
Duizenden JGZ-professionals, die in belangrijke mate bij de GGD’ en werken, zetten zich dagelijks in
voor het veilig en gezond opgroeien van al deze kinderen en jongeren. De jeugdgezondheidszorg is
belast met de uitvoer van vaccinaties, screeningen, monitoring en signalering conform de Wet publieke
gezondheid. Dit basispakket is een degelijke, maar uiterst kale basis. Die in de huidige situatie een deel
van onze kinderen, jongeren en hun ouders onvoldoende steun biedt. En al zeker geen ruimte biedt
voor innovatie. Onze professionals zien welke extra hulp nodig is, maar kunnen deze alleen bieden als
gemeenten daarvoor kiezen. Kiezen voor ondersteuning bij ouderschap, leefstijlinterventies op obesitas,
roken, drugs of alcohol. Preventieve programma’s als Voorzorg of M@ZL. Allemaal niet verplichte, maar
ó zo belangrijke interventies om te zorgen voor gezonde toekomstige generaties.

Wij zien de volgende oplossingen…
1. Één landelijk basispakket gezondheidsbeschermende taken mét structurele
doelfinanciering2
Zorg ervoor dat mensen in heel Nederland, in alle gemeenten, op één uniform en voldoende breed
basispakket met gezondheidsbeschermende maatregelen kunnen rekenen. Bepaal landelijk wat er
minimaal en te allen tijde nodig is aan menskracht en middelen om de volksgezondheid te kunnen
beschermen. En zorg dat die kennis, kunde en capaciteit voor elke GGD-regio gegarandeerd wordt.
Inclusief ondersteunende middelen. Het mag dus niet uitmaken waar je woont; overal dienen de
gezondheidsbeschermende maatregelen gelijk te zijn. Van jeugdgezondheidszorg tot infectieziekten
bestrijding, van SOA-bestrijding tot forensische geneeskunde en medische milieukunde.
Hiervoor zijn landelijke, uniforme, niet vrijblijvende kwaliteitseisen in termen van capaciteit, opleiding, ICT
en werkwijzen nodig. Plus landelijke financiering die geoormerkt wordt in het gemeentefonds of via een
brede doeluitkering. Alleen zo zijn de gemeenten en de GGD’en in staat om gezamenlijk de
benodigde bescherming te bieden en voorbereid te zijn op de volgende epidemieën. Of om vanuit de
Omgevingswet te zorgen voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke
leefomgeving. Zo hebben de coronamaatregelen bijvoorbeeld geleid tot een grotere druk op de
openbare ruimte, waarbij het voor bepaalde groepen moeilijker is om een veilige plek te vinden voor
bewegen, ontspannen en ontmoeten.

2. Investeren in onze jeugd
Een (integrale) Jeugdgezondheidszorg is een belangrijk fundament in de zorg voor kinderen en hun
ouders. Op deze wijze ben je een vast aanspreekpunt voor kinderen en hun opvoeders en wordt
één doorgaande ontwikkel- en leerlijn voor – 9 maanden tot 18 jaar beter gerealiseerd. Het begint
immers bij kinderen. Door hen optimale gezondheidsbescherming te bieden en een betekenisvolle
steun te zijn voor ouders in hun zorg- en opvoedtaken, groeien zij kansrijker op. Zeker als deze taken in
nauwe samenhang met andere publieke taken uitgevoerd worden, zoals: epidemiologie,

2 Het gaat hierbij vooral om bestrijding van infectieziekten (inclusief tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen) en
zoönose, infectiepreventie, doorontwikkeling van forensische geneeskunde, medische milieukunde, jeugdgezondheidszorg en
toezicht.
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gezondheidsbevordering, infectieziektebestrijding, toezicht kinderopvang en de samenwerking met de
geboortezorgpartners, huisartsen en het zorg- & veiligheidsdomein. Wij zien de jeugdgezondheidszorg
als dé sleutel voor een gezonde en kansrijke start voor elk kind. En als centrale schakel in de
maatschappelijke kanteling naar preventie in de komende jaren. Willen wij kinderen en hun ouders
gelijke kansen bieden, dan dienen we in heel Nederland garant te staan voor een sterke, solide en
sociale basis. Daarmee wordt deze effectieve preventie in het brede jeugddomein duurzaam geborgd
Onderzoek toont aan dat investeringen in het vroege leven van een ieder het meest en langdurig
effect op ieders leven hebben. De jeugdgezondheidszorg loont dus voor de Nederlandse
maatschappij, ook in het voorkomen van de inzet van jeugdzorg. Een relatief bescheiden investering
resulteert in vergroting van de maatschappelijke baten. Waar we op jaarbasis zo’n 5 miljard euro
uitgeven aan jeugdhulp, voor zo’n 450.000 kinderen, biedt de jeugdgezondheidszorg haar
inspanningen voor een kleine 10 procent van dat bedrag (circa 460 mln.) aan ruim 3 miljoen kinderen.
Nu reeds staat tegenover een investering van 1 euro een opbrengst van 11 euro aan
gezondheidsrendement. Met een duurzame investering van 99 euro extra per kind per jaar (landelijk
300 miljoen euro) kan de jeugdgezondheidszorg de komende jaren haar bewakings-, bevorderings- en
beschermingstaken verstevigen en daarmee zorgen voor een positief maatschappelijk effect op de
gezondheid. Met deze investering kunnen wij de hoge eisen die door maatschappelijke,
wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen aan het vakmanschap van de
jeugdgezondheidszorg gesteld worden, vorm geven. Bovendien is het huidige JGZ-landschap historisch
gegroeid en wellicht aan herijking toe. Voor een moderne jeugdgezondheidszorg betekent dat
voortdurend werken aan onder andere een betrouwbare en transparante data-infrastructuur,
datagestuurde preventie en bescherming, 24/7 online en offline beschikbaarheid voor ouders en het
bieden van hoogwaardige leerplekken voor aanstormend talent. Met interventies als Nu Niet Zwanger
en VoorZorg worden de maatschappelijke kosten van pleegzorg en uithuisplaatsingen voorkomen.
Verzuimbegeleiding voorkomt bewezen effectief schooluitval. Daarnaast zal de preventieve inzet van
de jeugdgezondheidszorg leiden tot meer beschikbare specialistische zorg voor die kinderen die het
juist het hardst nodig hebben.

3. Structureel investeren in professionals
Het fundament onder deze bescherming vormen onze publieke gezondheidsprofessionals: professionals
die getraind zijn in het signaleren van “gevaarlijke” situaties en daarop kunnen ingrijpen of adviseren.
Dat alles mét oog voor de maatschappelijke impact. Om onze taken optimaal te kunnen blijven doen,
hebben we meer professionals nodig. Niet alleen meer artsen en verpleegkundigen. Het gaat ook om
epidemiologen, deskundigen infectiepreventie, data-analisten en experts op andere vlakken zoals ICT.
Meer en betere professionals krijgen we alleen wanneer gezondheidsbescherming een vaste plek heeft
in het curriculum van alle opleidingen in de zorg en het sociaal domein. Bovendien willen wij ervoor
zorgen dat professionals breder inzetbaar zijn. Zowel binnen de eigen GGD als bij andere GGD’en. Dat
vraagt om uniformering en standaardisering van rollen en functies. Zodat in crisistijd eenvoudiger en in
het verlengde van de reguliere praktijk kan worden gewerkt, zoals bijvoorbeeld recent gebeurd is met
de inzet van JGZ-medewerkers bij de bestrijding van het coronavirus. Zo zetten we schaarse capaciteit
effectief in waar deze het meest nodig is. Meer uniform werken betekent ook dat er tijd beschikbaar
komt om daar waar nodig maatwerk te kunnen leveren. Bovendien kan hierdoor meer functie- en
taakdifferentiatie doorgevoerd worden.
Door hierin te investeren kunnen wij tevens noodzakelijke vernieuwingen vormgeven, zoals een 24-uurs
bereikbaarheid voor ouders en jongeren en online dienstverlening; het optimaal invullen van onze
netwerkfunctie binnen de wijk en het versterken van de verbinding tussen het sociaal en medisch
domein. Om dit fundament op orde te krijgen, zowel in kwaliteit als in kwantiteit, is een forse structurele
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financiële impuls nodig op gezondheidsbescherming, inclusief jeugdgezondheidszorg, van 450 miljoen
euro extra per jaar 3.

4. Versterken van de kennisinfrastructuur & informatievoorziening
GGD‘en beschikken over heel veel data. Onder meer over hoe het staat met de gezondheid van
inwoners. Naar leeftijdsgroepen, postcodegebieden, etc. Een schat aan informatie die wordt gebruikt
om gemeenten en samenwerkingspartners te adviseren. En om de gezondheidssituatie te monitoren.
Voor gezondheidsbescherming is het van belang dat de onderzoeks-, kennis- en adviesfunctie van
GGD’ en wordt versterkt. Bijvoorbeeld door het bestaande netwerk met de academische centra en
onderzoeksinstituten meer met elkaar te verbinden, te versterken en te actualiseren. En door te werken
vanuit een gezamenlijke onderzoeksagenda.
Willen we deze data bovendien nog beter kunnen benutten, dan zullen we systemen beter op elkaar
aan moeten laten sluiten. Zodat analyse, monitoring, onderzoek of advisering makkelijker wordt. Zo kan
data eenvoudiger gedeeld en gebruikt worden voor proactieve en data gedreven beleidsadvisering
richting gemeenten en partners binnen de publieke gezondheid. Bovendien kan op deze manier brede
digitale dienstverlening aan burgers mogelijk gemaakt worden. Ook deze stap vereist een flinke
investering (zie paper over informatievoorziening).

5. Regionale aanpak
Met de decentralisaties zijn de middelen en verantwoordelijkheden naar de gemeenten gegaan. De
oplossingen voor gezondheidsbescherming zijn echter niet altijd gemeentelijk te organiseren of uit te
voeren. Wij vragen dan ook om grotere, langjarige regionale programmering die met een zgn. “couleur
locale” uitgevoerd wordt. Via een regionale preventie-infrastructuur bijvoorbeeld, waarin de
verschillende partijen in een netwerk samenwerken. Op basis van het gemeenschappelijke beeld van
de regio worden regionaal afspraken rondom gezondheidsbescherming gemaakt en de benodigde
aanpak bepaald.

6. Krachten bundelen en mee bewegen
•

De uitbraak van COVID-19 laat zien dat (regionale) samenwerking met de zorg- en andere
ketenpartners steeds belangrijker wordt. Denk daarbij ook aan het gezamenlijk voorbereiden
op (grootschalige) calamiteiten en crises. Als we iets hebben geleerd afgelopen periode, is dat
de voorbereiding op een crisis als deze van wezenlijk belang is en dat er getraind en geoefend
moet worden. Kleine en (zeer) grootschalige oefeningen die frequent zouden moeten worden
georganiseerd is één van de manieren waarop je je als organisatie, overheid en maatschappij
beter kunt voorbereiden op de onvermijdelijk volgende pandemie. GGD’en moeten met een
crisis kunnen meebewegen en hun slagkracht snel kunnen uitbreiden. En deze voor langere tijd
kunnen behouden. Het is noodzakelijk dat GGD‘en én hun partners daarvoor meer tijd en
middelen tot hun beschikking krijgen.

•

De omgevingswet biedt eveneens een positieve impuls aan gezondheidsbescherming en ook
daar zal in moeten worden geïnvesteerd. In het kader van een gezonde leefomgeving is het
van belang dat de GGD’en op bestuurlijk en uitvoerend niveau met de veiligheidsregio en
omgevingsdiensten gaan optrekken bij de invoering van de Omgevingswet.

3 Voor forensische geneeskunde is reeds een gezamenlijke claim in voorbereiding door de ministeries van JenV, BZK en VWS.

Voor de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen verwijzen we in de financiële impuls naar de uiteenzetting van de
ASG stuurgroep aan het ministerie van VWS van de benodigde additionele middelen voor een adequate uitvoering van de
Aanvullende Seksuele Gezondheid regeling (ASG). De seksuele gezondheidszorg die GGD‘en nu bieden is aantoonbaar niet
voldoende. De corona pandemie laat des temeer het belang zien van zowel preventie en voorlichting over gedrag als een
gedegen testaanpak waarbij de barrières om te komen testen zo laag mogelijk moeten zijn. Om tegemoet te komen aan de
gezamenlijke financiële knelpunten die in alle ASG regio's worden ervaren en recht te doen aan het doel van de regeling is mi nimaal
een totaal van € 3,5 miljoen extra nodig.
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Gezondheidsbescherming begint namelijk bij de lucht die je inademt, de wijk waarin je woont,
de weg waarover je rijdt, de school waar je naartoe gaat. Met de invoering van de
Omgevingswet komen er integrale omgevingsvisies en -plannen. Hierin moeten alle relevante
factoren zoals economie, milieu, veiligheid, cultuur én gezondheid samen komen. De GGD
heeft daarbij de rol van deskundig en onafhankelijk adviseur van gemeenten op het gebied
gezondheid en leefomgeving.

Deze aanpak levert Nederland op…
•

Bescherming tegen gezondheidsrisico’s voor álle inwoners van Nederland, dankzij een landelijk
basispakket aan gezondheidsbeschermende taken én voldoende capaciteit bij de GGD‘en
om te allen tijde snel en daadkrachtig op- en af te kunnen schalen: lokaal, regionaal en
landelijk.

•

Een zo goed mogelijke start en meer gelijke kansen voor alle jeugdigen.

•

Een stevig fundament voor preventie met afspraken over financiële middelen,
gezondheidsdoelen en een ICT-infrastructuur die brede digitale dienstverlening aan burgers
mogelijk maakt.

•

Tijdige signalering en preventie van ernstige gezondheidsrisico’s, monitoring en deskundige
advisering aan bestuurders, burgers en andere organisaties (zorginstellingen, scholen,
kinderopvangverblijven, politie, justitie) omdat voldoende kennis en kunde en slimme
datasystemen bij de GGD ‘en aanwezig zijn.

•

Een effectieve inzet van mensen en middelen en daarmee van belastinggeld, door te
investeren in het voorkomen van problemen in plaats van genezen.
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Slagvaardig met regie in de regio:
de GGD’en in gezondheidscrises
Om goed te kunnen handelen tijdens een bovenregionale gezondheidscrisis, moet er duidelijkheid zijn
over de verantwoordelijkheden, de samenwerking, de sturing, de financiering en de uitvoering.
De uitdagingen en knelpunten tijdens de coronacrisis, een infectieziektecrisis, hebben ook een bredere
betekenis voor het toekomstige handelen in andere gezondheidscrises. En daarmee voor alle
onderwerpen waarop de GGD’en actief zijn.

Wij zien als probleem …
Infectieziekten kunnen een ontwrichtend effect hebben op de samenleving. De huidige coronacrisis
laat dit duidelijk zien. Dat dwingt ons om lessen te trekken uit de ervaren knelpunten in de bestrijding
van de coronapandemie.
De knelpunten die de GGD’en hebben ervaren:
•

De rolverdeling en centrale aansturing zijn onvoldoende uitgewerkt voor het hoogste niveau van
de nationale crisisstructuur1.

•

Er was bij VWS, gemeenten en GGD’en te weinig oog voor de uniformiteit, slagkracht en eenheid
die in een opgeschaalde aanpak van een nationale of mondiale gezondheidscrisis nodig zijn.

Door deze problemen hebben VWS, RIVM, gemeenten en GGD’en, de partners in de coronabestrijding,
onvoldoende als één partij kunnen optreden.
Oplossing van deze knelpunten is urgent, om te zijn voorbereid en toegerust op een volgende mondiale
uitbraak van infecties, of op andere gezondheidscrises zoals ten gevolge van grootschalige
overstroming of een kernramp. Deze urgentie wordt onderstreept door de snelle verspreiding en
toenemende ernst van de gevolgen van infectieziekten, de bevolkingstoename, het reizen, de
vergrijzing en een veranderend klimaat.

Een toelichting
Een lokale aanpak van de infectieziekten in de reguliere fase zorgt aan de ene kant voor effectief
maatwerk bij een infectiebron: een individuele professionele afweging die goed rekening houdt met
lokale verschillen en regionale netwerken. De lokale organisatie is daarnaast waardevol vanwege de
relaties die er liggen met gemeenten, Veiligheidsregio en regionale zorgpartners. Aan de andere kant
leidt die lokale verankering ook tot regionale verschillen tussen de GGD’en die bij landelijke crises het
opschalen en samenwerken in de weg staan. Effectief handelen in zowel reguliere fase als in landelijke
crisissituaties vraagt om goede bestuurlijke en inhoudelijke afspraken en een gedegen basis in
capaciteit, kennis en middelen en een goede gezamenlijke voorbereiding op crisissituaties. Hier valt
ook onder het samen opleiden, trainen en oefenen.

11

De bestrijding van de infectieziekte o.l.v. van de Minister van VWS vindt met het oog op een samenhangende
aanpak in een situatie waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn, of in een andere situatie die een
grote uitwerking op de maatschappij heeft plaats binnen het raamwerk van de Ministeriële Commissie
Crisisbeheersing o.l.v. de Minister van V&J of AZ: (Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 2016).
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De GGD’en zijn bij de opschaling en uitvoering van bron- en contactonderzoek, testen en vaccineren
tegen structurele knelpunten aangelopen. Er is in de praktijk van de gezondheidscrises te weinig
uniformiteit, slagkracht en eenheid in crisismanagement. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de
infectieziektebestrijding op lokaal en regionaal niveau georganiseerd is en onvoldoende uitgewerkt is
voor het hoogste niveau van de nationale crisisstructuur. Dat gat in de landelijke structuur en de
betekenis van de verschillen, werden tijdens de coronacrisis zichtbaar bij het overschakelen naar het
landelijk grootschalig bron- en contactonderzoek, testen en vaccineren. Rollen die eerder niet, of deels
bij de GGD’en waren belegd, en desondanks wel met wendbaarheid en hart voor de publieke zaak
zijn opgepakt.
De GGD’en zijn voor de opschaling en slagkracht van elkaar afhankelijk, het benutten daarvan werd
bemoeilijkt doordat de verantwoordelijkheden tijdens de crisis verschuiven naar landelijk niveau, dat
echter onvoldoende was uitgewerkt. Verder loopt de reguliere financiering via de gemeenten,
waardoor de GGD’en onderling verschillen in de gemeentelijke positionering, de belegde taken, de
basiscapaciteit, de ICT-infrastructuur en de uitvoering. De landelijke coördinatie op de
infectieziektenbestrijding en regionale uitvoering vormden tijdens de crisisbeheersing geen logisch
verbonden en goed voorbereid geheel.
Die logische verbinding moet er zijn om tijdens crises gebruik te kunnen maken van de reguliere
fijnmazige regionale infrastructuur en effectief samen te werken. De opschaling heeft immers tot doel
om de reguliere capaciteit landelijk gecoördineerde in te zetten, en deze waar nodig aan te vullen.
Bij de gezamenlijke GGD’en ontbreekt een éénduidig landelijk aanspreekpunt waarmee het Rijk tijdens
landelijke gezondheidscrises verantwoordelijkheid kan nemen voor het handelen door GGD’en. Zonder
landelijke coördinatie is er geen gezamenlijke aanpak om de crisis te bestrijden, waardoor deze langer
duurt en meer kans krijgt om te ontwrichten. Zonder die coördinatie worden de beschikbare capaciteit
en middelen niet ingezet waar ze het hardst nodig zijn. De DPG’en zijn in de coronacrises naar voren
gestapt om deze leemte te vullen en hebben hun vereniging – GGD GHOR Nederland – benut als
(tijdelijke) coördinatiebasis.
De toegevoegde waarde van de GGD’en en de DPG’en in het bijzonder, zit naast de uitvoering juist
ook in het regionaal verbinden van bestuur, gezondheid en veiligheid tijdens de crisis2. In de praktijk
blijkt dat de kracht van de regionale inbedding en netwerkrol in de crisissituatie nog te weinig
verankerd is in de landelijke crisisbeheersing. Regionale GGD’en adviseren vanuit de publieke
gezondheid het bestuur in de regio over regionale mogelijkheden en knelpunten. Die kennis vindt zijn
basis in reguliere GGD-gezondheidsthema’s zoals Infectieziektebestrijding, de GHOR taak, medische
milieukunde, psychosociale hulp en gezondheidsonderzoek bij rampen. Het belang van zowel een
sterke publieke GGD als een publieke GHOR komt tijdens de gezondheidscrisis samen in de integrale
gezondheidsadvisering van de DPG als directeur van zowel GGD als GHOR. De DPG signaleert waar
knelpunten ontstaan, waar maatregelen niet voldoen en waar kwetsbare groepen en kritische zorg
extra aandacht behoeven. Bij een goede uitwerking van het landelijke niveau van de crisisbeheersing
voor gezondheidscrises, is een zorgvuldige weging van het regionale gezondheidsadvies eenvoudiger
en vanzelfsprekender.
Gezondheid is in de praktijk immers een complex vraagstuk. Tijdens een infectieziektecrisis gaat de
integrale advisering bijvoorbeeld over de detectie, infectieziekteverloop, bron- en contactonderzoek,
zorg, welzijn, vaccinatie, etc. Een werkveld waarin de DPG private en publieke organisaties verbindt en
ervoor zorg draagt dat de mens achter de cijfers niet verloren gaat.

2

Het belang hiervan is onderstreept en vastgelegd in de Wet Publieke gezondheid art. 2. en verder “Het college
van burgemeester en wethouders bevordert de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de
publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen.”
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Wij zien en bieden de volgende oplossing…
De GGD’en willen bij gezondheidscrises een stevige rol vervullen als partner in de nationale
crisisstructuur, in het verlengde van haar reguliere rol in de lokale publieke gezondheid zoals bij
infectieziektebestrijding.
Uniforme voorbereiding als basis, naast het regionale maatwerk door de GGD’en maken het mogelijk
om van de reguliere uitvoering om te schakelen naar landelijke coördinatie tijdens een crisis. Het gaat
om structuren, faciliteiten, competenties, vaardigheden en de bijbehorende randvoorwaarden.
Vier zaken moeten landelijk in gezamenlijkheid zijn uitgewerkt en geregeld voor een slagvaardige
praktijk van infectieziektebestrijding tijdens een landelijke crises:
1.

Er zijn landelijke spelregels en een heldere bestuurlijke lijn voor het gericht en samenhangend open afschalen van sturing en capaciteit van reguliere lokale infectieziektebestrijding tot nationale
crisisstructuur. Hierbij hoort een passende centrale rol- en mandaatregeling. Met continuïteit vanuit
de reguliere situatie tot landelijk crisisniveau, via de lijn gemeente – veiligheidsregio – veiligheidsberaad – Minister. De gezamenlijke GGD’en voorzien daarbij in één landelijk GGD-aanspreekpunt.
Het is duidelijk wie op de knop drukt om een volgende stap in de opschaling te maken en hoe
daarbij de afstemming verloopt. De heldere lijn zorgt ook voor goede bestuurlijke ondersteuning
waar nodig voor uitvoering van de beheerstaken en afstemming met de veiligheidsregio’s.

2.

De landelijke coördinatie van de uitvoering van de infectiebestrijding is bij het RIVM belegd als
onderdeel van de nationale crisisstructuur voor de coördinatie gezondheidscrises. Het RIVM richt
zich daarbij in als netwerkorganisatie die structureel in verbinding is met het Rijk, DPG’en en
crisispartners. Er is een heldere structuur voor de communicatie met de samenleving. De
coördinatie op de inhoud en uitvoering is dicht bij de inhoudelijke expertise belegd, zowel bij een
uitbraak van een infectieziekte, als bij een milieu- of kernramp. Dit vergt een duidelijk andere
managementstijl dan gebruikelijk in de inhoudelijke onderdelen van het RIVM (waar de medisch
inhoudelijke oriëntatie dominant is); en vergt een aparte crisispoot met executiekracht.

3.

Er is uniformiteit in de voorbereiding, informatievoorziening en uitvoering. Dit komt tot stand door
een sterk georganiseerde basisinfrastructuur (zie latere toelichting) en een stevige kennisinfrastructuur waarbij de praktijk met wetenschappelijke kennis wordt verbonden. Ook sluit dit goed aan
op de reguliere fase waarin zowel de professionele inhoudslijn wordt onderhouden, zoals in het 1-525 model, als dat het voorziet in de aansluiting van landelijk met (boven)regionaal. Uniformiteit
vergt ook meer organisatorische randvoorwaarden als het digitaal systeem, het op orde houden
van reservecapaciteit, etc.

4.

Er is een heldere inhoudelijke en materiële basisinfrastructuur. De crisisorganisatie leunt op een
robuuste basisinfrastructuur (zie toelichting hieronder). Hierdoor kan in de crisissituatie de landelijke
coördinatie aansluiten op de voor de operationele respons essentiële fijnmazige lokale en
regionale GGD-structuren. Deze loopt via de as van VWS, RIVM en GGD’en voor het uniformeren
op inhoud en infrastructuur, voor de reguliere en crisisfase, met passend belegde mandaten.

De inhoudelijke en materiële basisinfrastructuur nader toegelicht
a.

Voor inhoud en capaciteit werken GGD’en in de reguliere fase getrapt samen om zo
inhoudelijke slagkracht te realiseren en effectief schaarse capaciteit te benutten. Het
uniformeren van de kennisduiding en uitvoeringsrichtlijnen wordt de regel in de niet-crisisfase,
Het is van belang dat deze benadering ook wordt toegepast op de andere GGD-thema’s,
omdat vooraf niet duidelijk is welke thema’s bij toekomstige gezondheidscrises betrokken zijn.

b.

De GGD-kennis van praktijkrelevantie en toepasbaarheid wordt daarbij via het RIVM en de
thematische academische werkplaatsen structureel verbonden met de wetenschappelijke
kennisbasis. Het RIVM is inhoudelijk leidend. In gezamenlijkheid wordt ook het praktijkgericht
onderzoek aangestuurd nodig voor de kennisbasis en innovatie.
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c.

Het Ministerie van VWS voorziet met de nieuw in te richten aparte crisispoot van het RIVM in de
uniforme landelijke basisinfrastructuur en beheersmiddelen voor reguliere én crisissituaties in een
landelijke coördinatie. De basisinfrastructuur richt zich op de basis-ICT, informatievoorziening,
uniformiteit van voorbereiding en middelen nodig voor de uitvoeringspraktijk. De
beheersmiddelen omvatten alles wat in de praktijk nodig is voor grootschalige gezondheidscrises:
van beschermingsmiddelen, injectienaalden tot prefab testlocaties, etc. De GGD’en gebruiken
deze infrastructuur ook in de reguliere fase. De nieuwe unit van het RIVM zorgt samen met de
partners voor opschalingsafspraken en de financiering daarvan via een crisis-beheersfonds en ziet
in afstemming met partners van het OTO-convenant3 toe op de noodzakelijke opleiding, training
en oefening. Bij opschaling naar landelijke of langer durende crises kan dan aanvullende
capaciteit worden ingeroepen.

Om deze oplossing te kunnen bieden is nodig…
Er is een structuur nodig en er zijn middelen nodig, en daarvoor zijn de volgende acties nodig:
•

Het wettelijk verankeren in de Wet publieke gezondheid van het nationaal niveau van
gezondheidscrisisbeheersing, waaronder infectiecrises. Het verankeren van zowel de uitwerking op
hoofdlijn als de adviesrol en netwerkfunctie van de DPG en de arts-specialisten op dit thema. Voor
het goed meewegen van informatie over de gezondheidscrisis bij de integrale algemene crisissturing
is er bijzondere aandacht nodig voor de aansluiting tijdens de verschillende fasen van de opschaling.
Het gaat dan om:
a.

een aansluiting van het RIVM op de integrale algemene crisissturing, vanwege de nieuwe

gezondheidscrisisregierol;
b.

een aansluiting van de DPG’en op de integrale algemene crisissturing, vanwege de autonome

adviesrol ten aanzien van het lokale gezondheidskundige beeld: waarbij passend bij de rol en taak
van de DPG’en de koepel - GGD GHOR Nederland een rol vervullen ter ondersteuning.
•

Het inrichten van de centrale gezondheidscrisiscoördinatie-eenheid bij het RIVM, waarbij deze als een
netwerkorganisatie structureel in verbinding is met VWS, DPG’en en crisispartners. De nadruk bij
landelijke crisis komt daarmee te liggen op hiërarchische sturing door het Rijk. Het gaat om zowel de
bestrijding van de gezondheidscrisis, als de voorbereiding van de nationale aanpak in de herstelfase.

•

Het verder ontwikkelen van de relatie tussen DPG’en en RIVM. De DPG vormt regionaal de verbinding
tussen bestuur, zorg en veiligheid en is regionaal de adviseur van de voorzitter Veiligheidsregio. Vanuit
die rol is het belangrijk dat er naast de inhoudelijke en uitvoeringslijnen, waarvoor al afstemming
bestaat, een landelijke bestuurlijke afstemming komt tussen DPG’en en RIVM (o.a. crisistafel). Via de
DPG’en, en diens GHOR-rol, kan het RIVM tijdens de crisis de brug slaan naar het lokale bestuur, de
zorginstellingen en de veiligheidsregio’s. De DPG’en bieden aan hun lokale uitvoeringskracht te
benutten voor het uitbouwen van de RIVM-verbinding tussen inhoud, uitvoering en coördinatie.

•

Het maken van nadere afspraken over een éénduidig landelijke aanspreekpunt namens de
gezamenlijke DPG’en in de vorm van portefeuillehouder gezondheidscrises” tijdens de crisis met
mandaat kan beslissen en in de reguliere fase de eerste verbinding vormt.

•

Voor de inrichting van de bovengenoemde structuren moet er een sterk fundament onder
gezondheidsbeschermende taken liggen. In een zelfstandige position paper onder die titel is
verduidelijkt dat de GGD’en daarvoor een structurele financiële impuls met een omvang van 225
miljoen euro extra nodig hebben voor het versterken van zowel de capaciteit als de kennisinfrastructuur en informatievoorziening. Voor het versterken en landelijk aansluiten van de GGDcrisisstructuur is 25 miljoen euro per jaar extra nodig. Dit is aanvullend op de kosten voor het inrichten
bij het RIVM van de centrale voorbereiding en coördinatie met bijhorende basisinfrastructuur en
beheersmiddelen.

3

opleiden-trainen-oefenen voor vakbekwaam opgeschaalde zorg
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Deze aanpak levert Nederland op…
Dit alles levert Nederland een slagvaardig stuurbare effectieve professionele crisisorganisatie op voor
de bestrijding van gezondheidscrises waaronder infectieziekten.
Het bovengenoemde pleidooi zorgt ervoor dat de GGD’en lokaal maatwerk kunnen blijven leveren en
probleemloos kunnen doorschakelen naar regionale of landelijke sturing en het snel, slagvaardig en
effectief inzetten van de capaciteit en middelen waar ze nodig zijn.
Wanneer zich een volgende pandemie aandient – of in geval van een andere nationale
gezondheidscrisis - – dan weten burgemeesters, voorzitters van de veiligheidsregio’s en ministers zich
met deze aanpak verzekerd van een goede informatiepositie, van waaruit met vertrouwen snel kan
worden opgeschaald. Dit is mogelijk omdat de onderliggende capaciteit, middelen en professionele
processen lokaal aanwezig zijn en zijn geüniformeerd, zodat snel en slagvaardig maatwerk
gegarandeerd is onder alle omstandigheden.
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Publieke gezondheidszorg vereist goede
informatievoorziening
Een position paper
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Versterking informatievoorziening,
gegevensuitwisseling en
ketensamenwerking
De huidige informatievoorziening, ondersteunend aan alle werkzaamheden van de GGD en de GHOR,
is onder hoge druk tijdens de corona-epidemie verder uitgebouwd. Dit is een eerste stap in de
versterking van de informatievoorziening, gegevensuitwisseling en ketensamenwerking, wat de
uitvoering van de publieke gezondheid op een hoger niveau brengt. Het is echter niet toereikend voor
de toekomst en voor een volgende crisis.

Kader 1: Wat is informatievoorziening?
Informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen gericht op de informatiebehoefte
van de organisatie. Dit kan operationele (1), managementinformatie (2) en verantwoordingsinformatie (3) zijn.
Hieronder een aantal voorbeelden waar we in de vorige zin al naar verwezen:
1. Ik wil als verpleegkundige reizigerszorg een vaccinatieoverzicht van de client, zodat ik hem/haar de juiste
vaccinatie kan geven.
2. Ik wil als coördinator opgeschaalde zorg weten wat de lege beddencapaciteit is van de omringende
ziekenhuizen, zodat ik bij een calamiteit weet waar gewonden kunnen worden opgenomen.
3. Ik wil als Directeur Publieke Gezondheid weten welke problematiek er in gemeente X speelt, zodat ik de
wethouder of burgemeester kan adviseren.

Noodzaak versterking informatievoorziening
Waarom is het noodzakelijk dat de informatievoorziening wordt versterkt?

• Gegevensuitwisseling: uniforme regionale en landelijke informatie
GGD’en zijn regionaal individueel verantwoordelijk voor het beschermen, bevorderen en bewaken
van de gezondheid van de inwoners van hun regio. Goed ingerichte informatievoorziening is hierbij
noodzakelijk en hiervoor hebben GGD’en verschillende informatiesystemen en ICT-oplossingen
ingezet voor dezelfde processen. Door de verschillende regionale informatiesystemen is uitwisselen,
combineren en vergelijken van informatie tussen GGD’en vaak niet mogelijk en ontbreekt uniforme
landelijke informatie (en daarmee landelijke monitoring en sturing).

• De informatievoorziening moet voldoen aan maatstaven van deze tijd
Investeringen in de informatievoorziening zijn uitgebleven, door het gebrek aan urgentie en
bezuinigingen. Dit heeft geresulteerd in een verouderd informatievoorzieningslandschap dat niet
voldoet aan de maatstaven van deze tijd en de huidige internationale standaarden. Niet vanuit het
clientperspectief, niet vanuit het perspectief van security en privacy en ook niet vanuit de
groeiende behoefte aan data. Laat staan een voorziening die eenvoudig op te schalen is, als de
situatie daarom vraagt (bijvoorbeeld bij crises). Tot dusver zijn ontwikkelingen in
informatievoorziening gericht geweest op het ondersteunen van interne werkprocessen van
individuele GGD’en en GHOR-organisaties en minder op het bevorderen van innovatie en van
samenwerking tussen GGD-en en GHOR-organisaties.

• Actuele informatie voor het maken van (beleids)beslissingen en ketensamenwerking
De afwezigheid van een effectieve en efficiënte informatievoorziening voor het dagelijks werk EN
voor operatie in crisistijd, leidt tot op de dag van vandaag tot technische, organisatorische en
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bestuurlijke uitdagingen. Medewerkers hebben niet altijd de beschikking over de benodigde
informatie om hun werk goed te kunnen doen en bestuurders hebben nog een onvoldoende
informatiepositie, omdat een voorspellend, actueel, consistent en samenhangend overzicht
ontbreekt. Knelpunten in de informatievoorziening, inhoudelijk of technisch, kunnen leiden tot
vertraging, onterechte beslissingen en verlies aan maatschappelijk vertrouwen. Daarnaast
bemoeilijkt het de bovenregionale samenwerking tussen GGD’en en de samenwerking met
ketenpartners (in de regio).

Kader 2: Eisen aan een toekomstbestendige informatievoorziening
De Vereniging GGD GHOR Nederland wil, in gezamenlijkheid komen tot een sterke regie op de
informatievoorziening, waarbij een goede balans bestaat tussen collectiviteit en regionale autonomie. De
huidige crisis maakt het collectief belang extra duidelijk. Als wij in Nederland de publieke gezondheid serieus
nemen, dan dient er een toekomstbestendige informatievoorziening te komen die voldoet aan de
onderstaande eisen:
1. Het ICT-landschap is aantoonbaar betrouwbaar, robuust en veilig.
2. Gegevensuitwisseling is digitaal, geautomatiseerd en gestandaardiseerd.
3. Processen met een grensoverschrijdend of landelijk karakter zijn uniform en lokaal uitbreidbaar (denk hierbij
bijvoorbeeld aan processen rondom infectieziektebestrijding, dijkdoorbraken en milieukundige incidenten.)
4. Gegevenskwaliteit wordt continu en geautomatiseerd bewaakt.
5. Het ICT-landschap maakt digitale dienstverlening aan burgers mogelijk (denk bijvoorbeeld aan het
ontsluiten van GGD gegevens naar de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) zodat de burger zelf
toegang heeft tot zijn of haar eigen GGD gegevens, gezondheidsapps en ondersteuning voor “zelf-BCO”,
waar burgers het BCO-proces helpen door zelf informatie te verzamelen).
6. Applicaties zijn gericht op het ondersteunen van werkprocessen in samenwerking met externe partijen
(applicaties moeten gebruikers actief helpen bij het uitvoeren van hun taken en bij het verminderen van
administratieve lasten).
7. Relaties met leveranciers zijn op de juiste plek belegd en risicogestuurd. (Eventuele afhankelijkheden van
leveranciers zijn expliciet benoemd en niet strijdig met de andere principes.)
8. De organisatie en ICT van GGD GHOR Nederland, GGD’en GHOR-bureaus zijn voorbereid op opschalen en
afschalen. (Het ICT-landschap is geschikt voor de reguliere situatie en crisissituaties.)

Wat is er nodig voor een versterking van de
informatievoorziening?
Hieronder staat beschreven wat er nodig is om tot een versterking van de informatievoorziening te
komen. Hierin is er een indeling gemaakt in wat er nodig is vanuit Rijksoverheid en wat hiermee
opgepakt kan worden door GGD GHOR Nederland, GGD’en en GHOR-bureaus.

Vanuit Rijksoverheid:
Wil Nederland een goede publieke gezondheid, dan is een jaarlijkse investering van 100 miljoen euro
noodzakelijk. Gezien het landelijke belang is deze investering een Rijksverantwoordelijkheid die niet
bekostigd kan worden vanuit de afzonderlijke gemeenten.

Vanuit de GGD'en en de GHOR-bureaus:
De informatievoorziening van GGD’en en GHOR-organisaties moet in samenhang verbeterd worden
zodat de Publieke Gezondheid voldoet aan de eisen, zoals in kader 2 aangegeven. Ook de sector zelf
zal een aantal zaken moeten regelen. Dit doen wij door het:
•

Beleggen van de regiefunctie voor alles wat als Vereniging opgepakt moet worden, met een
duidelijke governance en een goede afbakening per onderwerp wat regionaal geregeld moet
worden.
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•

Faciliteren van intensievere samenwerking en kennisdeling tussen GGD’en op het gebied van
informatievoorziening, inclusief de acquisitie van ICT-middelen.

•

Duidelijkheid over het eigenaarschap van gegevens.

•

Afspraken over de inrichting van het ICT-landschap en werken onder afgestemde architectuur.

•

Regie op de gegevensuitwisseling tussen GGD’en en ketenpartners.

•

Stimuleren van innovatie op het gebied van eHealth, digitale zorgtoepassingen.

•

Beslissingsondersteuning en digitale ondersteuning van burgers (PGO en ehealth toepassingen).

Wat levert deze aanpak Nederland op?
Het verbeteren van de digitale informatievoorziening, volgens de hierboven beschreven contouren,
stelt de Vereniging GGD GHOR Nederland en de ketenpartners in de Publieke Gezondheid in staat om
efficiënt en effectief hun publieke gezondheidstaken uit te voeren. Niet alleen lokaal, maar ook in
regionale en landelijke samenwerking. De coronacrisis heeft laten zien wat het betekent als dit niet
geheel op orde is. Het gezamenlijk en landelijk oppakken van overkoepelende thema’s - zoals
gegevensuitwisseling en privacybescherming - vermindert risico’s.
Betrouwbare, actuele, complete en toegankelijke informatie maakt het mogelijk om consistente
overzichten en dashboards samen te stellen op regionaal en landelijk niveau; dit ondersteunt
betrouwbare verantwoording, sturing en besluitvorming.
Betere informatievoorziening zorgt voor lagere administratieve lasten, de GGD-arts of -verpleegkundige
heeft meer tijd voor de uitvoering van de publieke gezondheidstaken wat de kwaliteit van de
gezondheidsbevordering en preventie ten goede komt. Daarnaast kan de professional op grond van
goede data het beleidsadvies onderbouwen zodat er betere besluiten kunnen worden genomen.
Daarnaast maakt die informatievoorziening een brede digitale dienstverlening aan burgers mogelijk;
dat biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld zelftriage, zelfmanagement en andere preventieve
maatregelen: de omslag van zorg naar preventie.
Het faciliteren van een toekomstbestendige en robuuste informatievoorziening voor de leden van de
vereniging, stelt GGD GHOR Nederland beter in staat om op treden als betrouwbare partner voor alle
belanghebbenden en burgers zowel voor de dagdagelijkse alsook voor de opgeschaalde
(crisis)situatie.

4

1-100
/ 2-244

5

1-101
/ 2-245

Algemeen bestuur
Agendapunt:

17

Overlegdatum:

8-7-2021

Portefeuillehouder:

C.M. de Waard-Oudesluijs

Adviesnota
Onderwerp
Takendiscussie

Voorstel

1. de Koersnotitie formeel vast te stellen;
2. de stand van zaken en het vervolg (inhoudelijk en proces) te bespreken, inclusief de (voorlopige)
opbrengst van de inventarisatie bij de 22 gemeenten van bestuurlijke wensen, bedenkingen en
randvoorwaarden over samenwerkingsmogelijkheden van de GGD met andere regionale
organisaties en andere GGD’en;
3. in te stemmen met het vervolgproces zoals geschetst in de procesnotitie van de werkgroep,
inclusief een extra vergadering op 9 september 2021.

Inleiding

Op 21 mei 2021 hebben wij de colleges van B&W de procesnotitie toegezonden, waarin de
Werkgroep Takendiscussie de tussenresultaten van de takendiscussie presenteert (zie bijlagen). In de
(proces)notitie Takendiscussie - tussentijds verslag en vervolgproces schetst de werkgroep de
aanleiding voor de takendiscussie, het verloop van het proces en een voorstel voor het
vervolgproces.

Beoogd effect

Koersbepaling door AB in takendiscussie

Argumenten

1.1. In de brief aan de colleges is aangekondigd dat wij de Koersnotitie op 8 juli 2021 voorleggen aan
uw bestuur voor de formele vaststelling.
De DB-werkgroep heeft aangegeven dat het voor de verbondenheid met de Koersnotitie en het
draagvlak goed is dat u de notitie formeel vaststelt in een openbare AB-vergadering. Het is de
bedoeling dat de notitie fungeert als kompas voor het antwoord op de vraag welke GGD we willen
zijn, en hoe we ons als afzonderlijke gemeenten en als collectief van gemeenten (de eigenaren) tot
de GGD verhouden?
2.1. In de brief aan de colleges is aangekondigd dat het AB op 8 juli 2021 de stand van zaken en het
vervolg (inhoudelijk en proces) bespreekt.
In de Procesnotitie geeft de werkgroep de gezamenlijke conclusies weer en de consequenties
daarvan voor het vervolgproces. De werkgroep heeft opdracht gegeven om bij alle gemeenten te
inventariseren welke bestuurlijke wensen, bedenkingen en randvoorwaarden bestaan over
samenwerkingsmogelijkheden van de GGD met andere regionale organisaties en andere GGD’en. De
(voorlopige) uitkomsten hiervan kunnen ook worden besproken.
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3.1. Duidelijkheid dover het vervolgproces van de takendiscussie is belangrijk voor het slagen ervan.
In de procesnotitie staat op p. 4 en 5 een samenvatting van de planning voor het vervolgtraject. Om
de taken discussie in deze bestuursperiode af te ronden is een AB-besluit op 18 november 2021
nodig over de uitwerking van de uitkomsten van de takendiscussie in nadere voorstellen. U kunt kan
dan keuzes maken en een go/no go besluit nemen over de resultaten van op hoofdlijnen uitgewerkte
business cases en de uitwerking van de doorontwikkelopdracht voor de interne GGD-organisatie.

Kanttekeningen
2.1. Aandacht voor de betrokkenheid van en het draagvlak bij AB-leden en ambtenaren blijft nodig.
Door het verloop van de takendiscussie is de afgelopen maanden het proces enkele keren bijgesteld.
Ook bleken de verwachtingen van de AB-leden uiteen te lopen. De procesnotitie biedt echter
houvast voor het vervolgproces.

Financiën
Vervolg

Zie planning in procesnotitie.

Communicatie
-

Warnsveld, 7 juni 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

brief aan colleges
Procesnotitie
Koersnotitie
Rapport Lysias benchmark en opties
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Aan: de colleges van burgemeester en
wethouders die deelnemen in GGD Noord- en
Oost-Gelderland
-

Kenmerk:
Datum:
Behandeld door:
E-mail:
Telefoonnummer:
Onderwerp:

per e-mail verzonden -

ThN/21-dir 023
21-5-2021
T. Thasing
t.thasing@ggdnog.nl
088 443 3145
takendiscussie GGD

Geachte colleges,
Vanaf het voorjaar van 2020 heeft het algemeen bestuur (AB) van GGD Noord- en Oost-Gelderland in het
kader van een takendiscussie gesproken over bestuurlijke richting van het takenpakket en de werkwijze
van de GGD. Een werkgroep met drie leden van het dagelijks bestuur van de GGD heeft het voortouw in
de takendiscussie. De ambtenaren publieke gezondheid van de gemeenten zijn regelmatig betrokken in
het proces.
U ontvangt hierbij de procesnotitie, waarin de Werkgroep Takendiscussie de tussenresultaten van de
takendiscussie presenteert. De notie schetst de aanleiding voor de takendiscussie, het verloop van het
proces en een voorstel voor het vervolgproces. Als bijlagen bij de notitie treft u aan:
 de Koersnotitie, vastgesteld door het dagelijks bestuur na bespreking met de leden van het AB. In
deze notitie is een aantal uitgangspunten voor de wijze van sturing van de GGD vastgelegd. De notitie
kan fungeren als kompas voor de manier waarop gemeenten onderling en met de GGD
samenwerken;
 een quick scan van bureau Lysias Advies naar het kostenniveau en takenpakket van GGD NOG. Deze
rapportage heeft gediend als input voor de discussie tussen de leden van het AB.
Waar aanvankelijk het beeld was dat voor de zomer de uitkomsten van de takendiscussie aan de
gemeenteraden zouden worden voorgelegd, is dat nu niet zinvol – en bovendien qua agendering in veel
gemeenten niet meer goed mogelijk. In plaats daarvan kunnen de wethouders publieke gezondheid nu
hun raad informeren met behulp van de bijgevoegde procesnotitie over de stand van zaken van de
takendiscussie.
In het najaar komen er momenten waarop de raden opnieuw (kunnen) worden betrokken. Afhankelijk
van de uitkomsten van het vervolg van de takendiscussie kan dit zowel informerend als consulterend. De
DB-werkgroep doet hiervoor nog een voorstel.

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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Als u vragen heeft, kunt terecht bij de contactpersoon van de GGD, de heer T. Thasing (e-mail
t.thasing@ggdnog.nl, tel. 088 443 3145).

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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Takendiscussie - tussentijds verslag en
vervolgproces
Mei 2021
Werkgroep Takendiscussie:
Lia de Waard- Oudesluijs, Marcel Companjen en Jorik Huizinga
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Inleiding
Vanaf het voorjaar van 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD NOG – parallel aan, en soms
belemmerd door de Corona-crisis – in het kader van de takendiscussie gesproken over bestuurlijke
richting van takenpakket en werkwijze van de GGD. In deze notitie presenteert de Werkgroep
Takendiscussie, die door en uit het dagelijks bestuur (DB) is ingesteld, de tussenresultaten van de
takendiscussie over de GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG). We beschrijven eerst de aanleiding
voor de takendiscussie en gaan vervolgens in op de bouwstenen die tijdens de dialoog zijn opgeleverd.
Vervolgens schetsen we de bestuurlijke dilemma's die tijdens de bespreking van de bouwstenen zijn
gebleken en benoemen we het vervolgproces.

De aanleiding voor de takendiscussie
De aanleiding voor de takendiscussie bestaat uit twee elementen: een zoektocht naar het tegengaan
van de gesignaleerde kwetsbaarheid van de GGD en naar besparingsmogelijkheden voor de
gemeenten.
Startpunt voor de discussie ligt net voor het uitbreken van de Coronacrisis.
In het voorjaar 2020 heeft het dagelijks bestuur het startsein gegeven voor een takendiscussie.
Aanleiding hiervoor was de toenemende druk vanuit een aantal gemeenten om bezuinigingen bij de
GGD te realiseren. Enkele gemeenten willen, gezien hun financiële positie, (ook) bij de GGD NOG
zoeken naar mogelijkheden voor kostenbesparing.
In februari 2020 schetst de directeur Publieke Gezondheid (DPG) haar indrukken van de organisatie
sinds ze in oktober 2019 gestart is. De DPG signaleert een kwetsbare GGD, die aanzienlijke risico’s op
kwaliteit en continuïteit laat zien. Processen zijn bijzonder slank ingericht. Onder stabiele / ideale
omstandigheden is de GGD in staat veel maatschappelijke waarde voor relatief weinig publieke
middelen te leveren. Dat is absoluut een kwaliteit, maar het is ook een kwetsbaarheid als de
omstandigheden veranderen. Deze kwetsbaarheid en risico’s zijn door de DPG kort samengevat
opgenomen in een reactie op de rapportage die Lysias heeft opgesteld (waarover hieronder meer; de
rapportage vormt een bijlage bij deze notitie).

Inzet en opbrengst van de takendiscussie
Op basis van een gespreksronde met medewerkers GGD en gemeenten door de procesbegeleider
heeft onze werkgroep eind vorig jaar1 geconstateerd dat het van belang is het gesprek over de taken
van de GGD te starten bij de gewenste manier van samenwerken tussen gemeenten en GGD. Keuzes
op dit meer fundamentele niveau zijn immers bepalend voor keuzes rondom het takenpakket.
Over de gewenste wijze van samenwerken hebben de leden van het AB indringend gesproken in twee
digitale bijeenkomsten met de werkgroep DB, de DPG en de procesbegeleider in een studiosetting.
Daarbij zijn ook inzichten uit de kring van betrokken ambtenaren betrokken. Uit die gesprekken bleek
dat er, ondanks aanvankelijke verschillen van inzicht een duidelijke rode draad te onderscheiden viel.
De GGD wordt gezien als een belangrijke partner; voor kennis, netwerk en dienstverlening. Nabijheid
en partnerschap zijn belangrijke uitgangspunten voor de relatie tussen gemeenten en GGD. En
gezamenlijk optrekken van gemeenten onderling is een belangrijke voorwaarde om schaalvoordelen
te realiseren en samen vorm te geven aan een basisinfrastructuur voor publieke gezondheid in onze
regio. De GGD zal tegelijkertijd alles in het werk stellen om met haar bestaande producten en diensten
zo flexibel en vraaggericht mogelijk aan te sluiten bij lokale vragen.

1

Zie voor een uitgebreide toelichting op het doorlopen proces de bijgevoegde tijdlijn van de takendiscussie aan
het eind van dit document.
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Deze gedeelde inzichten hebben de basis gevormd voor een aantal uitgangspunten voor de wijze van
sturing van de GGD. De resultaten zijn vastgelegd in een Koersnotitie (zie bijlage 1). Kern daarvan is:
De besluitvorming die de basisinfrastructuur aangaat is altijd regionaal (NOG-niveau), en gemeenten
worden vroeg in het ontwikkelproces van nieuwe producten en diensten betrokken. Samenspel en
partnerschap staan voorop.
De Koersnotitie is door het AB besproken op 28 april en kan op steun van het AB rekenen. Het DB heeft
de notitie op 10 mei met enkele kleine wijzigingen op basis van de bespreking op 28 april vastgesteld.
Op 8 juli zal de Koersnotitie door het AB formeel worden vastgesteld. De Koersnotitie vormt daarmee
een waardevolle opbrengst van de Takendiscussie. De notitie kan fungeren als kompas voor het
antwoord op de vraag welke GGD we willen zijn, en hoe we ons als afzonderlijke gemeenten en als
collectief van gemeenten (de eigenaren) tot de GGD verhouden?

Benchmark
Parallel aan het opstellen van de Koersnotitie is aan bureau Lysias Advies gevraagd om een quick scan
uit te voeren naar het kostenniveau en takenpakket van de GGD NOG. Daarmee wordt invulling
gegeven aan de tweede aanleiding voor de takendiscussie: de vraag naar mogelijke kostenbesparingen
bij de GGD. De rapportage van Lysias is bijgevoegd als bijlage 2. Lysias concludeert dat voor een
combinatie van versterken van de GGD-organisatie en het realiseren van kostenbesparingen twee
strategische opties aan de orde zijn: het toevoegen van taken aan het takenpakket van de GGD (die nu
door andere organisaties worden uitgevoerd) en het verkennen van synergievoordelen in de
ondersteunende bedrijfsprocessen door samenwerking met andere organisaties. Lysias adviseert
hiervoor bij gemeenten te verkennen welke voorkeuren gemeenten hebben.

Bestuurlijke keuzes en betekenis voor vervolgstappen
De adviesnotitie van Lysias is besproken met de leden van het AB op 8 en 28 april. Tijdens de bespreking
is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is binnen het AB voor een gesprek over het beleggen van
taken bij de GGD die nu nog door andere organisaties worden uitgevoerd, zoals die door Lysias in de
notitie genoemd zijn. De werkgroep concludeert daarom – in lijn met de uitgangspunten in de
Koersnotitie van partnerschap en gezamenlijk ontwikkelen van (nieuwe) taken – dat het niet zinvol is
om hiervoor nu vervolgstappen in gang te zetten. Dit advies van Lysias nemen we dus bestuurlijk niet
over.
De werkgroep heeft wel steun geproefd voor het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden (m.n.
op het gebied van bedrijfsvoering) met organisaties als de Veiligheidsregio en Veilig Thuis. Daaraan
voegt de werkgroep op basis van de bespreking nadrukkelijk toe: samenwerking met andere GGD’en.
Ook heeft de werkgroep in de bestuurlijke bespreking een oproep gehoord aan de GGD om in beeld te
brengen wat er concreet nodig is om de kwetsbaarheden aan te pakken, welke investering daarmee
grofweg gemoeid is – en welke dekking daarvoor te vinden is.
Deze conclusies hebben consequenties voor het vervolgproces:


De werkgroep vindt het van belang bij het college van elke gemeente te inventariseren welke
bestuurlijke
wensen,
bedenkingen
en
randvoorwaarden
bestaan
over
samenwerkingsmogelijkheden van de GGD met andere regionale organisaties en andere
GGD’en. Daartoe wordt door de GGD met elk AB-lid een gesprek gepland voor de zomer. In
dat gesprek komen de volgende vragen aan de orde:
o Welke potentiële partners ziet u?
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Welke wensen, bedenkingen en randvoorwaarden heeft u bij samenwerking met
potentiële samenwerkingspartners binnen de regio Noord- en Oost-Gelderland en
met andere GGD’en?
o Welke vorm van samenwerking vindt u bespreekbaar / wenselijk (bv. shared service
bedrijfsvoering, inhoudelijke samenwerking of zelfs samenvoeging)?
Het verzoek aan de AB-leden is om dit gesprek binnen de gemeente ambtelijk voor te bereiden
en bestuurlijk af te stemmen. Resultaat van deze oriënterende inventarisatie is een beeld van
de scenario’s die voor nader onderzoek in aanmerking komen. Op basis van de inventarisatie
doet de werkgroep een voorstel aan het AB voor een selectie van nader te onderzoeken
scenario’s.
De werkgroep vraagt de DPG om bij de potentiële samenwerkingspartners te verkennen hoe
groot het draagvlak voor samenwerking is en welke vervolgstappen daarbij benodigd zijn.
o











Begin september beleggen we een extra vergadering van het AB, waarin de resultaten van de
twee voorgaande acties (inventarisatie gemeenten en verkenning potentiële
samenwerkingspartners door DPG) dienen als bouwstenen voor een nieuw bestuurlijk
weegmoment om te bepalen welke scenario’s kansrijk zijn voor verdere uitwerking. Voor deze
kansrijke scenario’s is de vervolgstap om een of meer concrete business case(s) uit te werken.
Wanneer hierbij sprake is van een business case voor samenwerking met een of meer
potentiële samenwerkingspartners, dient ook het bestuur van de betrokken
samenwerkingspartner mee opdrachtgever te zijn.
De DPG brengt parallel hieraan in beeld wat er concreet nodig is om de kwetsbaarheden aan
te pakken en de GGD conform de in de Koersnotitie genoemde werkwijze te laten
functioneren. welke mogelijke scenario’s hiervoor bestaan, welke investering daarmee
grofweg gemoeid is – en welke dekking daarvoor te vinden is. Het resultaat zal op 18 november
worden voorgelegd aan het AB.
Op basis van het besluit van het AB in september zal de werkgroep opdracht geven voor het
opstellen van business case(s) voor de kansrijke scenario’s. De bedoeling is deze business cases
op hoofdlijnen in oktober uit te werken en de resultaten ervan samen met de uitwerking van
de doorontwikkelopdracht voor de interne GGD-organisatie aan de DPG aan het AB van 18
november voor te leggen. Het AB kan dan keuzes kan maken en een go/no go besluit nemen.
Waar aanvankelijk het beeld was dat voor de zomer de uitkomsten van de takendiscussie aan
de gemeenteraden zouden worden voorgelegd, is dat nu niet zinvol – en bovendien qua
agendering in veel gemeenten niet meer goed mogelijk. In plaats daarvan kunnen de
wethouders publiek gezondheid nu hun raden infomeren met behulp van deze notitie over de
stand van zaken van de takendiscussie. Na het weegmoment begin september en het go / no
go besluit in november worden de raden opnieuw betrokken. Afhankelijk van de uitkomsten
van de oriëntatie kan dit zowel informerend als consulterend. De werkgroep doet hiervoor een
voorstel.

Planning vervolgtraject




Eind mei - half juli: deze notitie en de bijgevoegde notities worden aan de colleges aangeboden
om daarmee hun raden informeren over de stand van zaken van de takendiscussie en het
verwachte vervolg;
8 juli: AB bespreekt de stand van zaken en het vervolg (inhoudelijk en proces) en besluit over
vaststelling van de Koersnotitie
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Begin september: extra AB-bijeenkomst over vervolgproces en (tussen)opbrengsten
oriëntatiefase (selectie uit te werken scenario’s)
Eind september – half november:
o Uitwerken business cases voor geselecteerde scenario’s;
o Uitwerken wat er concreet nodig is om de kwetsbaarheden aan te pakken en de GGD
conform de in de Koersnotitie genoemde werkwijze te laten functioneren;
o Consulteren raden (waarbij de vraag aan de raden afhankelijk is van de uitkomsten
van het verkennende onderzoek: het is – gegeven de onderwerpen die in de
verdieping aan de orde komen niet te verwachten dat een formele zienswijze van de
raden vereist is).
18 november: AB besluit over uitwerking uitkomsten takendiscussie in nadere voorstellen

Twee weken voorafgaand aan de besprekingen van het AB wordt regionaal ambtelijk overleg
ingepland.
In onderstaande figuur is het proces kort samengevat:

Oriëntatie (meiaugustus)

Selectie (tijdens AB
vergadering begin
september)

•Inventarisatie
wensen,
bedenkingen en
randvoorwaarden
gemeenten.
•DPG verkent
draagvlak bij
partners
•Resultaat: scenario's

Raadsinformatiebrief

Verdieping (september
- november)

•AB weegt scenario's
en selecteert
kansrijke scenario's
•Resultaat: opdracht
voor uitwerking
business case(s), evt.
samen met
potentiële partner.

Raadsinformatiebrief / -consultatie

•Opstellen business
case(s) voor
kansrijke scenario's
•In beeld brengen
wat nodig is om
kwetsbaarheid GGD
aan te pakken.
•Resultaat:
voorstellen (go / no
go) voor AB 18
november

Raadsinformatiebrief / -consultatie

Doorkijk naar periode na november
Met de voorgenomen besluitvorming in november rondt de GGD de takendiscussie af. Resultaat is dan
een aantal go / no go-besluiten over concrete (samenwerkings)richtingen. Die zijn dan echter nog niet
meteen geïmplementeerd. Afhankelijk van de exacte invulling van de scenario’s moet vervolgens
rekening worden gehouden met voorbereidings- en implementatietrajecten die bij ingrijpende
veranderingen tot diep in 2022 kunnen doorlopen. Ook tijdens deze trajecten zullen het AB en (waar
nodig) de colleges en raden nog verschillende besluitvormingsmomenten hebben. Een exacte invulling
is afhankelijk van de gedurende het proces te nemen besluiten en is daarom nu nog niet te geven.

Bijlagen
1. Koersnotitie
2. Notitie benchmark en strategische opties GGD NOG
5
1-110
/ 2-254

Verdieping: Tijdlijn van de Takendiscussie

De aanleiding voor de takendiscussie
Op 13 februari 2020 komt in de vergadering van het Algemeen Bestuur de aanzet tot het voeren van
een takendiscussie. Directeur Jacqueline Baardman is sinds 1 oktober 2019 in functie en geeft tijdens
de vergadering weer wat haar indrukken waren gedurende de eerste maanden. Ze geeft onder andere
mee dat ze een kwetsbare GGD aantreft, die aanzienlijke risico’s op kwaliteit en continuïteit laat zien.
Als mogelijke oorzaken worden het in verhouding (met andere GGD ‘en) smalle takenpakket en de
mate waarin collectieve afstemming plaatsvindt genoemd. In de vergadering wordt dit besproken en
verzocht om de taken en de robuustheid van de GGD daarom op de agenda te zetten voor het volgend
overleg.
Het volgend overleg vindt pas plaats op 9 juli 2020, die van april komt te vervallen vanwege de hectiek
van de eerste coronagolf. In de periode tussen februari en juli 2020 komen er meerdere verzoeken van
gemeenteraden binnen bij de GGD NOG om op zoek te gaan naar besparingen.

De eerste voorbereidingen
Tijdens de vergadering van 9 juli vindt een verkenning plaats van hoe de AB-leden de takendiscussie
willen voeren, met welke perspectieven. Het gesprek gaat voornamelijk over of dit het juiste moment
is, gezien de druk die COVID19 op de organisatie legt. Besloten wordt dat die druk herkend wordt,
maar dat de takendiscussie doorgang kan vinden.
Het DB begint met de voorbereidingen op de takendiscussie en richt daarvoor een werkgroep op met
3 leden uit hun midden: Lia de Waard, Jorik Huizinga en Marcel Companjen. Ook is een externe
procesbegeleider (Martin Rommers) benaderd om een onderzoek te doen hoe de GGD en de
samenwerkingsrelaties er voor staan en de bestuurlijke discussie voor te bereiden.

De takendiscussie begint
Het onderzoek van de externe procesbegeleider loopt wanneer het AB op 19 november opnieuw
bijeen komt. Het AB stelt de procesnotitie van de procesbegeleider vast, met daarin als centrale
vragen: welke GGD willen we zijn? en: hoe verhouden we ons als aparte gemeente en als collectief
van 22 gemeenten (de eigenaren) tot de GGD die we willen zijn? Aandacht wordt gevraagd voor het
betrekken van ambtenaren en het tijdig betrekken van de gemeenteraden. Bovenal worden op 19
november de 2 bijeenkomsten ingepland waarin de takendiscussie gevoerd gaat worden, op 28
januari en 2 maart 2021. De hoop is dan nog dat die mogelijk wel fysiek plaats kunnen vinden.
Op 28 januari is de lockdown echter verscherpt en is er zelfs sinds 2 dagen een avondklok ingesteld.
Verre van de ideale omstandigheden voor deze discussie, maar er wordt gekozen om in een ‘hybride’
vorm door te gaan. Dit met het oog op het streven om in juli 2021 de takendiscussie af te kunnen
ronden. De hybride vorm (de leden van de DB-werkgroep in studiosetting aanwezig in Warnsveld, de
andere leden van het AB bellen in via Microsoft Teams, medewerkers GGD en gemeenten kijken via
YouTube-stream mee) werkt gezien de omstandigheden goed.
In de voorbereiding op 28 januari is besloten dat de focus eerst dient te liggen op het uitspreken van
de verwachtingen van de GGD en de verwachtingen van de onderlinge samenwerking. Dit alvorens
over te gaan naar het cijfermatige deel van de takendiscussie. Het AB bespreekt de notitie met
resultaten van het onderzoek van Martin Rommers, de dynamiek van de samenwerking wordt via twee
opgenomen interviews weergegeven en de AB leden verkennen aan de hand van een aantal stellingen
met elkaar hoe naar de GGD en de onderlinge samenwerking gekeken wordt.

6
1-111
/ 2-255

Verdiepende slag
De op 28 januari opgehaalde input wordt gebruikt om een set gespreksthema’s met elkaar verder uit
te diepen op 2 maart, wederom grotendeels digitaal. De bijeenkomst levert een aantal schurende
gesprekken op, maar ook de eerste contouren van een set uitgangspunten voor de omgang met de
GGD en elkaar. Ook komt de vraag meermaals boven in welke mate de gemeenten de verschillende
onderdelen en producten van de GGD kan bijsturen.
In de periode januari t/m maart is ook adviesbureau Lysias begonnen met een onderzoek naar de
cijfermatige stand van zaken van de GGD. Hoe de GGD er qua input en output voor staat is lastig
inzichtelijk te maken. Op veel producten zijn geen bindende kwaliteitsnormen vastgelegd bijvoorbeeld.
Om toch een beeld te kunnen geven van hoe de GGD NOG er voor staat wordt een benchmark met de
andere GGD’en van Nederland het meest bruikbaar geacht. Elke GGD in Nederland is net weer anders
georganiseerd, maar in de benchmark wordt specifiek extra aandacht besteedt aan de meest met GGD
NOG vergelijkbare GGD’en; Hollands Noorden, Brabant Zuidoost en Zuid Limburg.

Eerste resultaten; de koersnotitie en het benchmarkonderzoek van Lysias
Op de reguliere AB vergadering van 8 april komen veel zaken bijeen. De op 2 maart ontstane set aan
uitgangspunten is verder uitgewerkt en gebundeld in een koersnotitie. Daarin is ook ter verduidelijking
van de stuurmogelijkheden een infographic toegevoegd. Adviesbureau Lysias presenteert de
resultaten van het benchmarkonderzoek en doet een voorzet voor de mogelijke vervolgstappen. En
directeur Jacqueline Baardman geeft een reactie op het rapport van Lysias. Ze geeft aan de resultaten
te herkennen en noemt een aantal prangende actuele knelpunten die opgelost moeten worden.
De tijd schiet tekort op 8 april en daarom wordt een extra uur ingepland op 28 april. Ter voorbereiding
ontvangen de AB leden een uitgebreide notitie met de uitkomsten van het benchmarkonderzoek en
de mogelijke vervolgstappen. Tijdens de bijeenkomst van 28 april blijkt dat een meerderheid van de
AB leden geen heil ziet in het onderzoeken van taakuitbreiding van de GGD, wel tekent zich een
duidelijke meerderheid af voor het onderzoeken van samenwerking met andere partijen. Ook wordt
aangegeven dat er behoefte is aan verdere verdieping van waar de kwetsbaarheden zitten en hoe dit
opgelost kan worden, waar mogelijk binnen budget. Tenslotte wordt op 28 april de behoefte
geformuleerd om samen te vatten hoe het één en ander samenhangt, vandaar deze notitie.
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COVID19, begrotingen onder druk bij vele gemeenten, de toenemende vraag naar eigentijdse
dienstverlening en toepasbare kennis; Het maakt dat dit een tijd is die vraagt om verandering in de
organisatie en de governance van de GGD. Om die verandering vorm te geven is het algemeen bestuur
gestart met een takendiscussie. Na twee digitale bijeenkomsten en vele gesprekken met wethouders,
medewerkers van gemeenten en medewerkers van de GGD is langzaamaan een beeld ontstaan van
een aantal uitgangspunten voor de toekomst. Een antwoord op de vragen; welke GGD willen we zijn,
en hoe verhouden we ons als aparte gemeenten en als collectief van gemeenten (de eigenaren) tot de
GGD die we willen zijn?
De gesprekken om de takendiscussie zijn gevoerd aan de hand van een vijftal dilemma’s. Uit die
gesprekken bleek dat er ondanks aanvankelijke verschillen van inzicht vaak een rode draad te
onderscheiden viel. De GGD wordt gezien als een belangrijke partner; voor kennis, netwerk en
dienstverlening. De rode draad uit de gesprekken is hieronder op thema gegroepeerd.

De bestuurlijke aansturing van de GGD NOG
De GGD is van 22 gemeenten. Met elkaar overeenstemming vinden is van groot belang, vanwege de
schaalvoordelen en het gezamenlijk zorgen voor een basis-infrastructuur voor publieke
gezondheidszorg. In veel gesprekken kwam terug dat de GGD primair op NOG-regioniveau
aangestuurd moet worden. De GGD zal tegelijkertijd alles in het werk stellen om met haar bestaande
producten en diensten zo flexibel en vraaggericht mogelijk aan te sluiten bij lokale vragen.
Uitgangspunten:





De bestuurlijke aansturing van de GGD organiseren we op regionaal niveau
Er is een regionale bestuursagenda GGD per gemeentelijke collegeperiode, die aansluit bij de
lokale infrastructuren en ambities. Deze geeft inhoudelijke input aan het lokale/sub-regionale
gezondheidsbeleid van gemeenten en voor de sub-regionale uitvoeringsagenda op publieke
gezondheid.
De GGD is als publieke organisatie vertrouwd adviseur voor de sub-regionale/lokale
uitvoeringsagenda Publieke Gezondheid.

De GGD is van de gemeenten
We streven naar meer nabijheid. Daarom kiezen we er voor dat gemeenten en GGD een
besluitvormingsproces primair inrichten vanuit goed partnerschap van alle actoren en hun eigen rol.
De GGD is van de gemeenten. Namens de gemeenten onderhoudt zij een basis-infrastructuur voor
publieke gezondheidszorg in de regio. De keuzes die gemeenten maken in vergroten of verkleinen van
het takenpakket van hun GGD bepaalt de prijs en kwaliteit van de basis-infrastructuur.
Een handvat voor ruimte voor de GGD bij ontwikkeling biedt het ABCD model en het matrix van
producten.
Uitgangspunten:


Gemeenten bepalen door keuzes in het takenpakket van de GGD de basisinfrastructuur voor
publieke gezondheidszorg in de regio.
o de besluitvorming die de basisinfrastructuur aangaat is altijd regionaal
o Medewerkers gemeenten en medewerkers GGD kunnen gezamenlijk gevraagd en
ongevraagd het bestuur adviseren. Eventuele verschillen van inzicht dienen daarbij
helder voorgelegd te worden.
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Rol GGD
Publieke gezondheidszorg is breder dan het takenpakket van de GGD. Er zijn veel verschillende actoren
die een bijdrage leveren aan de publieke gezondheidszorg in onze regio. Bij het verbinden van alle
actoren en het gezamenlijk werken aan maatschappelijke opgaven kan de GGD (als erkend en
vertrouwd adviseur) de rol van spelverdeler, trekker of regisseur uitvoeren.
Uitgangspunten:


Vanuit de Wet publieke gezondheid heeft de DPG (directeur publieke gezondheid):
o Een regierol in regionale agenda(s) publieke gezondheid
o Bevoegdheid om vraagstukken uit te zetten in het veld van publieke gezondheid, na
overleg met of in opdracht van betrokken gemeenten of zelf als professionele GGDorganisatie.

Netwerkorganisatie
Er is veel vertrouwen in de vakkennis en er wordt gekeken naar de GGD als betrouwbare partner. Om
dat vertrouwen te bestendigen en verstevigen dient de GGD open en transparant te zijn over haar
keuzes en voornemens. De GGD neemt het voortouw bij innovaties op gezondheidsgebied, en neemt
de gemeenten daarbij mee in haar overwegingen.
Gezondheid komt op veel beleidsterreinen terug. Daarom worden inhoudelijk experts van gemeenten
en GGD met elkaar verbonden in netwerken. Uiteraard met daarbij een passende en heldere
rolinvulling van de betrokkenen.
Uitgangspunten:



Inhoudelijke experts van GGD en gemeenten hebben regelmatig overleg, op thema’s en zeker
bij ontwikkeling van nieuwe producten of diensten.
De GGD kan fungeren als ‘broedplaats’ voor nieuwe ideeën, zoals bijvoorbeeld bij
samenwerkingsverband Agora.

De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
Veel genoemd is de noodzaak om als gemeenten vroeg in het ontwikkelproces van nieuwe producten
en diensten betrokken te zijn. De GGD doet voortdurend nieuwe kennis op, enerzijds vanuit de
panelonderzoeken in de regio en anderzijds vanuit landelijke en wetenschappelijke ontwikkeling. Er is
ruimte om op basis van nieuwe kennis nieuwe richtingen te verkennen. Daarbij moet voorkomen
worden dat de ontwikkelkosten al hoog oplopen voordat gemeenten om hun inschatting wordt
gevraagd. Daarom worden nieuwe producten en diensten van de GGD altijd, via de ambtenaren
publieke gezondheid, in samenspraak met medewerkers van gemeenten ontwikkeld.
In de ontwikkelfase kijkt het Dagelijks Bestuur mee met het oog op de voorwaarden voor gemeenten
om het product af te nemen.
Uitgangspunten:




In het regionale overleg van ambtenaren publieke gezondheid en medewerkers GGD worden
nieuwe producten/diensten vroegtijdig op de bespreekagenda geplaatst
Het algemeen bestuur kan in de ontwikkelfase om een richtinggevende uitspraak worden
gevraagd
In het ambtelijke (sub-regionale) overleg publieke gezondheid wordt het bestuurlijk
besluitvormingsproces voorbereid over afname van nieuwe producten/diensten
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Het is de rol van de ambtenaren publieke gezondheid om andere ter zake kundige
(beleids)medewerkers van gemeenten tijdig bij de besluitvormingsprocessen te betrekken

Infographic takenpakket GGD
Vaak kwam ter sprake, waar hebben we het nu precies over; welke taken van de GGD? De GGD heeft
een zeer divers takenpakket met verschillende opdrachtgevers, klanten en partners. Om inzichtelijk te
maken waar de beïnvloedbare ruimte van gemeenten zit is een infographic over de GGD taken
ontwikkeld. Zie de bijlage.
Bijlage: Taken GGD en invloed matrix
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Taken GGD Noord- en Oost-Gelderland
Taken & invloed
Toelichting
A-taken: Wettelijke GGD-taken die wij voor gemeenten uitvoeren. Dit zijn kerntaken uit de Wet publieke
gezondheid, Wet kinderopvang en Wet veiligheidsregio's.
B1-taken: U moet deze taken wettelijk uitvoeren. U kunt de GGD deze taken laten uitvoeren door deze op te
nemen in de gemeenschappelijke regeling.
B2-taken: U moet deze taken wettelijk uitvoeren en u kunt dit door de GGD laten doen. Elke gemeente beslist
dit zelf. Gemeenten kunnen hierbij ook samenwerken.
C-taken: U kunt deze taken uitvoeren en u kunt de GGD deze taken laten uitvoeren
D-taken: De GGD verzorgt deze taken in opdracht van derden, bijvoorbeeld Rijk, politie of burgers.

Mate van keuze

Mate van invloed

A-taak

B1, B2 & C-taken

Geen beleidsinvloed
(sterk genormeerd)

Toezicht Kinderopvang
Infectieziektebestrijding
Seksuele Gezondheid
Tuberculosebestrijding
GGD inzet bij crisis,
rampen en ingrijpende
gebeurtenissen

Lijkschouw

Matige of ruime
beleidsinvloed

Medische Milieukunde
(incl. Omgevingswet)
Advisering Publieke
Gezondheid

Jeugdgezondheid
Toezicht WMO
Maatschappelijke Zorg

D-taak (keuze: wel of
niet uitvoeren)
Reizigerszorg
Forensisch Medisch
Onderzoek en
Arrestantenzorg
Gezondheidsbevordering
Asielzoekers (contract
COA)
Infectieziektebestrijding
Seksuele Gezondheid
Tuberculosebestrijding
Doetinchemstudie
(subsidie RIVM)

Voor een nadere toelichting op de taken/producten verwijzen wij u naar de website: Wat doet de GGD?

Overhead
Gedekt uit inwonerbijdrage Ataken

30%
51%

Gedekt B-taken
Gedekt uit plustaken of Toezicht
Kinderopvang

Uitgave: 31 maart 2021

19%
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MEMO

Voor:

Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

Van:

Marcel Benard
Jacco van Gastel

Betreft:

Inzichten uit benchmark en strategische opties voor vervolg

Datum:

21 april 2021

1. Inleiding
GGD Noord- en Oost-Gelderland bevindt zich in een fase van heroriëntatie, door een combinatie van
externe en interne factoren. De aanpak van Covid -19 heeft een grote invloed op het functioneren van
de GGD: enerzijds is de rol van de GGD zelden zo relevant gebleken en krijgt de GGD veel
waardering; anderzijds stelt de crisis de organisatie voor dusdanige uitdagingen dat het piept en
kraakt. De organisatie is bovendien bezig met een verandering van werken, gericht op het beter
presteren en beter inspelen op de verschillen in de lokale situatie waarin de GGD het werk moet
doen. Dit streven heeft geresulteerd in een door het AB omarmde Koersnotitie, waarin onder meer
het gewenste samenspel tussen GGD en gemeenten is beschreven. Vanuit de organisatie van de
GGD wordt daarnaast gezocht naar manieren om kwetsbaarheden en urgente knelpunten in de
organisatie aan te pakken.
Tegelijk hebben de gemeenten – ‘eigenaar’ van de GGD – ook hun eigen zorgen: de begrotingen van
gemeenten staan onder forse druk. Een deel van de gemeenten verwacht daarom ook van de GGD,
net als van andere gemeenschappelijke regelingen, een bijdrage in de gewenste ombuigingen. Het
AB heeft zich daarom de vraag gesteld welke besparingen mogelijk zijn .
Lysias is gevraagd om te ondersteunen bij de zoektocht naar besparingsmogelijkheden. In deze
notitie treft u onze bevindingen aan. De notitie is als volgt opgebouwd:
•

In paragraaf 2 beschrijven we de door ons gehanteerde werkwijze;

•

In paragraaf 3 beschrijven we de uitkomsten van de uitgevoerde benchmark, resulterend in
enkele conclusies;

•

In paragraaf 4 komt aan de orde op welke manier GGD NOG vanuit het perspectief van
gemeenten kostenbesparingen kan realiseren;

•

Paragraaf 5 bevat ons advies over te nemen vervolgstappen.

•

In de bijlage is een overzicht opgenomen van welke B-taken door welke gemeente worden
afgenomen; ook bijgevoegd is een sheetpresentatie waarin alle bevindingen uit de benchmark
uitgebreid zijn weergegeven.

Lysias Advies

T: 033 464 70 70

IBAN:

NL18 ABNA 0574 2170 53

Soesterweg 310d

E: info@lysiasadvies.nl

KvK:

30166304

3812 BH Amersfoort

www.lysiasadvies.nl

BTW:

NL809282471B01
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2. Opdracht en werkwijze
In de relatief korte tijd die voor de verkenning beschikbaar was (twee maanden), heeft Lysias de
volgende activiteiten uitgevoerd:
1.

We voerden een lichte benchmark uit van het kostenniveau van GGD NOG ten opzichte van
andere GGD’en, als ondersteuning bij het zoeken naar besparingsmogelijkheden door
efficiëntiewinst. De gedachte hierachter is dat de benchmark werkt als een soort scan die
aangeeft wanneer GGD NOG bij een bepaalde taak of activiteit relatief hoge kosten maakt in
vergelijking met andere regio’s: zo’n situatie zou dan nader geanalyseerd kunnen worden. Hierbij
dient te worden aangetekend dat een exacte vergelijking van GGD’en wordt bemoeilijkt door
verschillen in organisatievorm en takenpakket. Die verschillen beïnvloeden de ver gelijkbaarheid
en maken dat uitkomsten niet verabsoluteerd kunnen worden. We hebben daarom voor onze
analyse gebruik gemaakt van twee verschillende informatiebronnen:
-

De landelijke benchmark GGD’en, uitgebracht door GGD GHOR Nederland, op basis van
cijfers uit 2019;

-

Een eigen analyse van de begroting 2021 van GGD NOG en drie referentieregio’s die qua
inwoneraantal, aantal gemeenten en stedelijkheid/landelijkheid vergelijkbaar zijn: Hollands
Noorden, Brabant-Zuidoost en Zuid-Limburg.

2.

We maakten een vergelijking van het takenpakket van GGD NOG met andere GGD’en als
hulpmiddel bij takendiscussie.

Het doel van beide analyses was verkennend: in korte tijd wilden we relevante bouwstenen voor het
bestuurlijke gesprek aanreiken. Deze rapportage bevat daarmee geen gedetailleerde analyse van
alle werkprocessen van de GGD NOG.

3. Uitkomsten benchmark
In deze notitie vermelden we de voornaamste conclusies uit de benchmark. Voor een uitgebreide re
toelichting verwijzen we naar de sheetpresentatie in de bijlage, waarin alle verzamelde cijfers zijn
opgenomen.
Uit de benchmark komt het volgende naar voren:
•

GGD NOG is qua formatie de kleinste zelfstandig gepositioneerde GGD in Nederland . Gemiddeld
hebben GGD’en 347 fte. GGD NOG heeft in de benchmark 182 fte en is daarmee # 23 van de 25
GGD’en. De twee GGD’en die kleiner van formatie zijn (Rotterdam -Rijnmond en Gooi en
Vechtstreek), hebben een zeer beperkt takenpakket en zijn onderdeel van een groter concern
(gemeente Rotterdam, resp. Regio Gooi en Vechtstreek).

•

Op de taken uit het primaire proces die goed vergelijkbaar zijn tussen GGD’en is het
kostenniveau van GGD NOG gemiddeld tot laag, zowel in vergelijking met de referentieregio’s
als met de landelijke benchmark: bij epidemiologie, infectieziektenbestrijding en technisch e
hygiënezorg ligt de inzet in NOG duidelijk onder het landelijk gemiddelde. Bij medische
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milieukunde en gezondheidsbevordering zet NOG ongeveer even veel in als he t landelijk
gemiddelde. Overigens wordt in het landelijk gemiddelde van infectieziektenbestrijding de zgn.
VISI-normering (veldnormen) niet gehaald. Er lijkt op basis van deze scan van kosten weinig
aanleiding om dieper in te gaan op besparingsmogelijkheden bij de ge noemde taken.
•

Ten opzichte van andere GGD’en zet NOG een relatief groot deel van zijn formatie in op
overheadfuncties: 7,95% van de formatie betreft overheadfuncties, iets hoger dan het landelijk
gemiddelde van 7,31%. Het aandeel Finance & Control en Personeel & Organisatie in de totale
formatie van NOG behoort tot de hoogste in Nederland. Het totale percentage overheadkosten
is met 32% relatief hoog. Bij de duiding hiervan is relevant dat GGD NOG een relatief kleine GGD
is – de inzet van F&C en P&O betreft deels ‘vaste’ kosten waar schaalnadelen spelen. Bovendien
maakt een aantal andere GGD’en deel uit van een ‘concern’ (gemeente, VR, regionaal
samenwerkingsverband), waardoor kosten gedeeld worden.

Wij hebben de uitkomsten van de benchmark ook gedeeld met de ambtelijke leiding van GGD NOG
en hen bevraagd op het beeld van de organisatie.
We herkennen de door Lysias beschreven resultaten. Zeker het afgelopen jaar, de bestrijding van
COVID19, heeft duidelijk gemaakt waar onze kwetsbaarheden als organisatie zitten. Ons primaire
proces is bijzonder slank ingericht. Onder stabiele / ideale omstandigheden zijn we in staat veel
maatschappelijke waarde voor relatief weinig publieke middelen te leveren. Dat is absoluut een
kwaliteit, maar het is ook een kwetsbaarheid als de omstandigheden veranderen. Het ontbreken
van de capaciteit van de JGZ bij de opschaling van de infectieziekte bestrijding heeft met n ame
in de eerste fase van de pandemie tot opschalingsproblemen geleid. Maar ook de uitval door
ziekte heeft tot continuïteitsproblemen geleid, onder andere bij het team communicatie. Dankzij
de inzet van verschillende partners binnen de veiligheidsregio z ijn we in staat geweest de cruciale
functies tijdelijk in te vullen en continuïteit te borgen.
Het werven van nieuwe artsen en verpleegkundigen verloopt moeizaam. Landelijk gezien is er
een schaarste aan professionals binnen de publieke gezondheidszorg. De regio Noord en Oost
Gelderland ervaart extra hindernissen. Er is geen opleidingscentrum in de regio, de reistijden naar
en binnen de regio zijn relatief lang. Daarnaast zijn de salarissen voor de verpleegkundigen
relatief laag in vergelijking met andere GGD’en. Om een aantrekkelijke werkgever te zijn is het
belangrijk om een marktconform salaris te kunnen bieden naast de mogelijkheden om fulltime te
werken, uitvoerende taken te combineren met bv. Onderzoekswerk en doorgroeimogelijkheden
binnen of naar een andere functie.
Deze zaken spelen ook een rol bij het behoud van (jong) talent, naast artsen en verpleegkundigen
ook van andere disciplines. Relatief veel recent geworven medewerkers verlaten de GGD ook
weer binnen 3 jaar. De redenen verschillen natu urlijk per persoon, maar de rode draad is dat er
een gebrek aan perspectief wordt ervaren bij de GGD NOG: Perspectief op een vast contract, op
uitbreiding van uren, op doorgroeimogelijkheden op vakinhoud of competenties, etc.
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De slanke inrichting maakt ook dat er weinig ruimte is voor innovatie. We zouden onze
dienstverlening (intern en extern) toegankelijker, eigentijdser en meebewegend met nieuwe
vragen maken. Daarvoor zijn naast toegewijde artsen, verpleegkundigen en experts ook meer
data-analisten, ICT- en communicatie-professionals nodig. Nu ontbreekt het vaak aan
stuurinformatie uit processen of uit de omgeving, dat maakt tijdig en gericht bijsturen lastig. In de
corona projectorganisatie komen deze professionals en expertise wel samen, onder leiding van
goede generieke projectmanagers. De resultaten daarvan zijn gelijk zichtbaar en bemoedigend.
De dashboards voor bestuurders die breed gewaardeerd worden, de klantreisbenadering voor
inwoners waardoor het bereik van de website van 300 naar 10.000 bezoek ers per dag ging, etc.
Die innovatiekracht willen we vasthouden, ook in minder hectische tijden.
Bovenstaande analyse maakt dat we een grote urgentie ervaren om stappen te zetten die de GGD
in staat stellen op huidige en toekomstige ontwikkelingen in te spelen. Dat vraagt om een
strategische doordenking van opties om, rekening houdend met de financiële positie van
gemeenten, echt verbeterslagen te maken. Als we er niet in slagen om strategisch verder te
denken, komen de behoefte aan efficiency en de behoefte aan een toekomstvaste rolinvulling met
elkaar op gespannen voet te staan.

4. Strategische opties
Ten opzichte van andere regio’s hebben gemeenten in NOG een relatief beperkt takenpakket bij de
GGD belegd en daarmee zijn de overheadkosten, die veelal een vast karakter kennen, naar
verhouding hoog. De ambtelijke leiding van de GGD maakt zich zorgen over de kwaliteit en
robuustheid

van

de

GGD.

Dat

is

geen

gemakkelijk

vertrekpunt

bij

de

zoektocht

naar

efficiencymaatregelen. Deze situatie maakt het bijzonder ingewikkeld om met een generieke
bezuinigingstaakstelling te werken. Het is tegen deze achtergrond nodig om enkele strategische
opties te verkennen om toch recht te doen aan de doelstelling van de bestuurlijke verkenning: een
efficiënte en robuuste GGD.
Een eerste strategische optie die in beeld komt door de Corona-pandemie is een beroep doen op de
Rijksoverheid.

Inmiddels

is

in

diverse

media

gepleit

voor

een

versterking

van

de

infectieziektenbestijding in Nederland. Daarbij wordt door sommige deskun digen bepleit dat daarvoor
een investering van het Rijk of zelfs Rijksfinanciering gewenst is. Vanuit de regio Noord- en OostGelderland kan dit signaal worden versterkt door het in te bre ngen in de Bestuurlijke Adviescommissie
Publieke Gezondheid, waarin de voorzitter van het bestuur participeert. Deze strategische optie levert
weliswaar geen besparing op, maar maakt de GGD mogelijk wel robuuster.
Ditzelfde geldt voor de tweede strategische optie: voor specialistische taken die niet vaak voorkomen
is er mogelijk (kwaliteits-/efficiëntie-)winst te boeken door opschalen van de samenwerking met
andere GGD’en. Dit zijn taken waarvoor de GGD meestal een ‘brandweerfunctie’ vervult, op relatief
grote afstand van de belevingswereld van gemeenten . Het is verstandig om op deze taken (bv.
forensische

geneeskunde,

infectieziektenbestrijding

en

technische

hygiënezorg)

de

samenwerkingsmogelijkheden met andere GGD ’en te benutten.
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Naast deze twee opties waarvoor de gemeenten in NOG a fhankelijk zijn van anderen, is er ook een
strategische denkrichting waarover gemeenten in NOG zelf kunnen beslissen. Die denkrichting is als
volgt samen te vatten. De GGD is een voor gemeenten verplichte gemeenschappelijke regeling,
waarmee gemeenten een aantal functies in stand houden die in geval van crises paraat moeten zijn.
Om dat te garanderen is een robuuste basisorganisatie noodzakelijk. Om de instandhouding van de
GGD voor gemeenten efficiënter te maken, is vergroten van de basis onder de org anisatie nodig –
dan wordt de robuustheid van de GGD vergroot en dalen de overheadkosten in verhouding tot de
omzet.
In theorie zijn in deze denkrichting twee mogelijkheden:
1.

Beleggen van extra taken bij de GGD

2.

Het delen van organisatiekosten door samenwerking met andere organisaties

We werken deze opties hieronder uit.

NB: Het spreekt voor zich dat er meer afwegingen aan de orde zijn dan alléén de vraag of
toevoeging van een taak of delen van de back office de GGD zou versterken. We werken deze
opties hier echter uit vanuit het perspectief van de GGD. Deze strategische opties zijn immers
de voornaamste manier om én kostenbesparing te realiseren én de robuustheid van de GGD te
versterken. Als deze opties niet benut worden k unnen naar ons oordeel beide ambities niet met
elkaar worden verenigd: dan zal kostenbesparing tot verzwakking van de GGD leiden of
versterking van de GGD tot kostenverhoging.

Beleggen van extra taken bij de GGD
Eén van de denkrichtingen is: welke taken kunnen gemeenten bij de GGD beleggen, zoda t de basis
onder de organisatie GGD wordt vergroot? Daarvan zijn twee varianten: a) NOG-gemeenten kunnen
besluiten taken bij de GGD af te nemen die zij nu nog niet afnemen en andere NOG-gemeenten wel;
b) NOG-gemeenten kunnen taken toevoegen aan het pakket van de GGD, die nu nog niet of elders
belegd zijn.
Voorwaarden: Om een relevante bijdrage aan het vraagstuk van kostenbesparingen te leveren, zijn
vooral taken interessant die een zeker omvang hebben é n die nu al door gemeenten worden
uitgevoerd, maar elders belegd zijn.
Om deze denkrichting in te vullen, hebben we opgevraagd welke taken gemeenten bij GGD NOG
hebben belegd. Ook hebben we geanalyseerd (via de begrotingen 2021 van alle GGD’en) welke taken
GGD’en in andere regio’s toebedeeld hebben gekregen. Het resultaat is opgenomen als bijlage bij
deze notitie.
Op basis van deze analyse adviseren wij om gericht de bereidheid bij gemeenten te verkennen om
één of meer van de onderstaande taken bij de GGD te beleggen :
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1.

Integrale JGZ voor 0-18 jarigen: Gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid
verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. De jeugdgezondheidszorg
(JGZ) bestaat uit

een

landelijk

vastgesteld

preventief

gezondheidszorgpakket

dat

onder verantwoordelijkheid van de gemeenten actief wordt aangeboden aan alle jeugdigen
tot 18 jaar. Gemeenten zijn daarbij vrij te bepalen door wie ze de JGZ laten uitvo eren; in
NOG wordt de taak uitgevoerd door drie zorgorganisaties voor JGZ 0-4-jarigen en de GGD voor
4-18-jarigen; in Apeldoorn wordt JGZ 0-18 uitgevoerd door het CJG. In 2016 verkende Lysias in
opdracht van het AB van GGD NOG al eens wat de consequenties zouden zijn van verschillende
manieren om een integrale JGZ voor 0-18 jaar in de regio te vormen. Beleggen bij de GGD kwam
met een gecalculeerd voordeel van € 1,8 miljoen en een terugverdientijd van 1,2 jaar als
gunstigste scenario uit de vergelijking. Destijds zagen de gemeenten (met uitzondering van
Apeldoorn) af van het doorzetten van integrale JGZ, vooral vanwege de veranderdruk die al aan
de orde was door de transitie van de Jeugdzorg. Vanwege de grote omvang van de taak (ca. €
13 miljoen, oftewel 2/3 e van de huidige GGD-begroting) is deze voor de verkenning naar
besparingsmogelijkheden en robuustheid met afstand het relevantst).
2.

Jeugd(preventie)teams: lokaal georganiseerde teams die jeugdzorgvragen bij kinderen en
gezinnen signaleren, verhelderen en aanpakken of toeleiden naar zorg. In andere regio’s krijgt
de GGD een rol toebedeeld in de organisatie van deze jeugdteams. Ook dit gaat om een
substantiële taak waar veel formatie mee gemoeid is.

3.

Veilig Thuis: op hetzelfde schaalniveau als de GGD NOG werken gemeenten samen met de
stichting Veilig Thuis NOG. De stichting voert voor de gemeenten taken uit op het terr ein van de
Jeugdwet en de WMO. In diverse regio’s is Veilig Thuis als taak bij de GGD belegd, of werken
de twee organisaties onder één bestuur samen. Het is vanwege de omvang (in 2020 € 6,7
miljoen) en raakvlakken met andere GGD-taken interessant om te verkennen of onderbrengen
bij de GGD of shared service-samenwerking tussen beide organisaties (zie hierna) aan de orde
kan zijn.

4.

Maatschappelijke zorg: de gemeenten in de subregio Noordwest-Veluwe en enkele andere
gemeenten hebben taken op het gebied van maatschappelijke zorg (bv. centrale toegang,
bemoeizorg en de backoffice) belegd bij de GGD. Als alle gemeenten die deze taak nu niet bij
de GGD maar elders hebben belegd, dan is daarmee ca. € 2,8 miljoen mee gemoeid aan extra
omzet voor de GGD (+ 14,7%).

Ons advies is om nu gericht voor deze taken te inventariseren of gemeenten bereid zijn deze taak bij
de GGD te beleggen.
Delen van organisatiekosten door samenwerking met andere organisaties
Een andere manier om de GGD efficiënter te maken is het delen van het ondersteuningsappar aat met
andere (vergelijkbare) organisaties. Sommige GGD’en maken organisatorisch deel uit van een groter
geheel, zoals met Veilig Thuis (12 regio’s), de Regionale Ambulance Voorziening (7), de
Veiligheidsregio (6), een regio / gewest / centrumgemeente (5) en Regionale inkoop jeugdhulp (2).
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Van de genoemde varianten vallen de RAV, een centrumgemeente/gewest en regionale
inkooporganisatie voor jeugdhulp af als optie, aangezien gemeenten er niet over gaan of de regionale
indeling niet aansluit.
Veilig Thuis en de Veiligheidsregio zijn in NOG op dezelfde schaal georganiseerd. Een verkenning
van mogelijke synergievoordelen voor een shared service -oplossing of samenvoeging van de GGD
met genoemde organisaties moet uitwijzen welke kansen en bedreigingen en welke randvoorwaarden
aanwezig zijn. Uiteraard kan dit alleen plaatsvinden als de betrokken partijen en hun bestu ren voor
een dergelijke optie open staan. Ons advies is om eerst bij de gemeenten te sonderen of hiervoor
überhaupt draagvlak bestaat.

5. Advies vervolgstappen
Het beleggen van taken bij de GGD is niet primair een besluit van het AB, maar van de gemeenten.
Voor samenwerkingsvormen zijn andere partners no dig. Dat betekent dat voor het realiseren van een
of meer van de geschetste denkrichtingen een vervolgproces nodig is.
De eerste stap in dat proces is een verzoek v an het AB aan het DB om te onderzoeken op welke
manier de organisatorische basis van de GGD kan worden verbreed om een efficiënte en robuuste
GGD te bewerkstelligen?
Ons advies is dat u het DB vraagt:
•

bij de gemeenten te onderzoeken hoe de gemeenten aankijken tegen de concrete ideeën in dit
advies over het op- of overdragen van taken aan de GGD en/of samenwerking met andere
organisaties. En welke overwegingen en randvoorwaarden daarbij aan de orde zijn.

•

op basis van deze inventarisatie voorstellen doen voor verdere vervolgstappen. Die omvatten
dan in ieder geval een overzicht van de kansrijke opties, een eerste weging van de opties vanuit
het perspectief van de GGD en een helder beeld van rollen en verantwoordelijkhed en bij de
verschillende scenario’s.

Het DB kan deze inventarisatie voor de zomer in gang zetten, zodat kort na de zomer vervolgstappen
geduid kunnen worden. Dit vraagt van colleges een bezinning op de urgentie van de vraagstelling die
aan de inventarisatie ten grondslag ligt, op de voor de gemeente relevante criteria bij een dergelijke
vraag en om een positiebepaling. Wij adviseren de colleges de inventarisatie tijdig met de betrokken
portefeuillehouders te bespreken en ook de raad bij deze gedachtevorming te b etrekken. Vanuit de
GGD

kunnen

de

AB-leden

daarbij

worden

ondersteund,

bv.

door

overzichten,

een

standaardpresentatie en leidraden voor bestuurders en beleidsmedewerkers.
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Bijlage: analyse takenpakket GGD’en
A. Keuzes van gemeenten binnen bestaande takenpakket GGD NOG
In onderstaand overzicht is van de zogenaamde ‘B-taken’ opgenomen welke NOG-gemeenten welke taak hebben belegd bij de GGD.
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Er is dus een aantal taken dat niet door alle gemeenten bij de GGD is belegd. Naast de vraag of een gemeente de taak heeft belegd is voor onze
verkenning de vraag relevant hoe omvangrijk de taak is. In onderstaande figuur is grafisch weergegeven hoe de omvang van taken zich bij
benadering tot elkaar verhoudt.
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Uit deze uitwerking blijkt een heldere prioritering dat de volgende twee onderwerpen gericht bij gemeenten bevraagd kunnen worden: de impact
van maatschappelijke zorg is voor de GGD NOG in potentie het grootst : als alle gemeenten die deze taak nu niet bij de GGD maar elders hebben
belegd, dan is daarmee ca. € 2,8 miljoen mee gemoeid aan extra omzet voor de GGD (+ 14,7%). De impact van JGZ 4-18 in Apeldoorn is ca. €
1,4 miljoen. De WMO-taken hebben een zeer gering effect op de totale omzet van de GGD.

B. Keuzes van gemeenten voor nieuwe taken GGD NOG
Het gaat hier om extra taken die andere GGD’en wel uitvoeren en GGD NOG niet (tussen haakjes is steeds het aantal GGD-regio’s genoemd waar

de taak wordt uitgevoerd door de GGD) . In groen staan de taken genoemd die in NOG elders zijn belegd (dat zijn voor onze verkenning relevante
onderwerpen), in paars de taken die nog niet worden ingevuld.
•

Gezondheidsbescherming: Centrum seksueel geweld (6 regio’s), zorgcoördinatie mensenhandel (1)

•

Gezondheidsbevordering: aanpak laaggeletterdheid (1), gezondheidsregisseurs (2)

•

OGGZ/vangnet: Advies en meldpunt WVGGZ (20), wijk-GGD’er (6), drugshulp (2), nazorg ex-gedetineerden (2), ketenaanpak / toezicht
sekswerk (6), housing first (2)

•

Jeugdgezondheidszorg 0-18 (19), leerplicht (6), jeugdpreventieteam (11)

•

Veilig Thuis (12, soms als aparte GR/organisatie wel gezamenlijk ingezet)
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Voor onze verkenning is ook de omvang van de genoemde taken relevant. In onderstaande grafiek zijn de taken opgenomen met hun omvang; de
omvang is naar verhouding met de onder A. getoonde graf iek.

Uit de confrontatie van beide aspecten (al een gemeentelijke taak / omvang) komen Jeugdgezondheidszorg (0 -4), jeugdpreventieteams en Veilig
Thuis als prioritaire thema’s naar voren.
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