AGENDA

Algemeen Bestuur

Datum:
Tijd:
Plaats:

17-2-2022
14.15 uur
Gewijzigde vergaderlocatie
Restaurant - Zalen De Pauw, Rijksstraatweg 11, 7231 AA Warnsveld.
De vergadering is via een livestream te volgen, zie website GGD NOG)

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Verslag vergadering d.d. 18 november 2021
Bijlage: concept-verslag (eerder toegezonden bij e-mail d.d. 25 november 2021)

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Stand van zaken aanpak COVID-19 (nazending)

5.

3e begrotingswijziging 2022 (actualisering productenraming uitwerking GGD NOG
robuust)

Lijst

Informatienota

Adviesnota
Bijlagen: 3e begrotingswijziging

6.

Actualisering prioriteiten Programmabegroting 2022
Adviesnota
Bijlagen: 4e begrotingswijziging

7.

Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG

8.

Presentatie academische werkplaats AGORA

Informatienota
Bijlagen: uitgangspuntennota / brief aan raden

Presentatie door Annemien Haveman, coördinator Academische werkplaats AGORA, het
samenwerkingsverband tussen GGD Noord- en Oost-Gelderland en Wageningen UR.
Annemien geeft een overzicht van hoe AGORA in de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan de
Strategische Agenda 2020-2025 AGORA. Ook gaat zij graag met u in gesprek over hoe AGORA verder
kan bijdragen aan beleid in uw gemeente.

9.

Rondvraag en sluiting

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

Samenvatting (concept)verslag vergadering algemeen bestuur
Datum: 18 november 2021
Locatie: beeldbellen via Microsoft Teams

Volgende vergadering:
17 februari 2022

1. Opening en vaststelling agenda


Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft digitaal
vergaderd. Van deze openbare vergadering is een livestream uitgezonden. Die kunt u
terugzien op de website van de GGD.

2. Verslag vergadering d.d. 9 september 2021


Het algemeen bestuur (AB) heeft het verslag ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen


In 2022 zijn AB-vergaderingen gepland op 17 februari, 7 april, 7 juli en 17 november. De
raden en colleges zijn hierover en over de begrotingsprocedure in 2022 geïnformeerd.



GGD GHOR Nederland heeft een brief naar de kabinetsinformateurs gestuurd over
versterking van publieke gezondheid. Deze brief is een vervolg op de eerdere brief die
GGD GHOR Nederland heeft gestuurd.

4. Takendiscussie GGD


Na anderhalf jaar voorbereiding, gesprek en onderzoek heeft het AB voorstellen over de
afronding van de Takendiscussie besproken. De naam Takendiscussie was er één die
gaandeweg het proces steeds minder de lading dekte.



Voor uitbreiding van taken van de GGD bleek al snel weinig bestuurlijk draagvlak te
bestaan. Daarmee raakte een substantiële kostenbesparing uit zicht, en kwam de focus te
liggen op andere mogelijkheden om de GGD te versterken. Dat dat nodig was bleek uit de
quick-scan die adviesbureau Lysias heeft uitgevoerd: GGD NOG heeft als de kleinste
zelfstandige GGD van Nederland versterking nodig om niet door de ondergrens te zakken.



Het AB heeft op 8 juli 2021 de Koersnotitie vastgesteld, waarin is beschreven hoe
gemeenten en GGD zich tot elkaar willen verhouden. In de volgende vergadering op
9 september 2021 heeft het AB 8 aandachtspunten doorgenomen, waarop een verbeterslag noodzakelijk is. In de weken erna is onderzocht welke kwaliteits- en kostenvoordelen
samenwerking met de Veiligheidsregio NOG en Het Service Centrum (HSC, een
samenwerkingsverband van GGD’en) kan opleveren, vooral in de bedrijfsondersteuning.



Het verloop van de takendiscussie en afrondende voorstellen worden samengevat in de
bijgevoegde presentatie. Na een uitgebreide discussie en een stemming heeft het AB in
ruime meerderheid besloten tot het aanpakken van 7 aandachtspunten. Ook heeft het AB
ingestemd met de financiële uitwerking. Deze wordt opgenomen in de Uitgangspuntennota 2023, waarop de raden begin 2022 een zienswijze kunnen indienen.



Op 2 november 2021 heeft de GGD voor raadsleden een informatief webinar over de
Takendiscussie gehouden. Dit is terug te kijken via de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=r5Ivq1B36JU.
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5. Jeugdgezondheid adolescenten


Vanaf 2015 omvat het landelijk vastgestelde basispakket jeugdgezondheidszorg een
structureel aanbod aan jongeren vanaf 14 jaar: de jeugdgezondheid adolescenten. Al enige
tijd zijn de gemeenten en GGD in overleg over de gewenste uitvoering en financiering.



Het AB heeft een voorstel besproken om de bekostiging vanaf 2023 op te nemen in de
inwonerbijdrage jeugdgezondheid voor de betrokken 21 gemeenten. Het AB heeft ermee
ingestemd dat dit voorstel in de Uitgangspuntennota 2023 wordt aangekondigd. Hierop
kunnen de raden begin 2022 een zienswijze indienen.



De komende maanden gaan gemeenten en de GGD in de drie regio’s binnen NOG in
overleg over de inhoudelijke invulling van het aanbod Jeugdgezondheid adolescenten.

6. Stand van zaken aanpak COVID-19


In aanvulling op de toegezonden informatienota heeft de directeur publiek gezondheid,
mevrouw J.J. Baardman, de actuele ontwikkelingen toegelicht. De stijging van de aantallen
besmettingen medio november 2021 is zorgelijk.

7. Opschorting aanbesteding Medische Arrestantenzorg


In juni 2021 startte de politie de aanbesteding van de medische arrestantenzorg. GGD
NOG voert deze taak uit, in samenhang met de taken forensisch medisch onderzoek en - in
opdracht van gemeenten - lijkschouw. Op verzoek van de minister van J&V heeft de politie
medio september de aanbesteding opgeschort met minimaal twee jaar. De minister wil de
GGD’en ruimte geven om de forensische taken beter te borgen.



De komende twee jaar bouwt de GGD de bestaande samenwerking met de GGD’en in
Oost-Nederland voor de forensisch-geneeskundige zorg verder uit.

8. Uitkomsten bespreking auditcommissie


Op 3 november 2021 heeft de auditcommissie uit het AB met de accountant gesproken,
met name over de Managementletter 2021. De Auditcommissie heeft teruggekoppeld dat
het financieel beheer van de GGD in het algemeen op orde is, met enkele (al bekende)
aandachtspunten.

9. 2e Bestuursrapportage 2021 en 4e begrotingswijziging 2021


De 2e Bestuursrapportage 2021 kent als belangrijkste bevindingen:
- over 2021 wordt een sluitend saldo verwacht;
- alle kosten voor de bestrijding van COVID-19 worden vergoed door VWS en
- voor vaccineren, testen en bron- en contactonderzoek wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van extern personeel, met het oog op WW-risico’s.



Het AB heeft de 4e begrotingswijziging 2021 vastgesteld, waarin de financiële uitkomsten
van de bestuursrapportage zijn verwerkt.

10. 2e Wijziging begroting 2022


In juli 2021 heeft het AB de Programmabegroting 2022 vastgesteld. Het dagelijks bestuur
heeft deze uitgewerkt in de Productenraming 2022, waarbij de verdeling van de budgetten
over de programma’s is gewijzigd.



Het AB heeft de 2e wijziging begroting 2022 vastgesteld, waarin de verschuivingen zijn
verwerkt. Ook zijn kredieten beschikbaar gesteld voor (vervangings-)investeringen in 2022
tot max. € 518.000.
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11. Normenkader 2022


Het normenkader is de inventarisatie van de regelgeving die relevant is voor het financiële
beheer. Het AB heeft het Normenkader rechtmatigheidscontrole 2022 vastgesteld.



Ook heeft het AB kennisgenomen van het uitstel van de nieuwe vorm van rechtsmatigheidsverantwoording tot het verslagjaar 2022.

12. Rondvraag en sluiting
U kunt de agenda en stukken voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van GGD
Noord- en Oost-Gelderland vinden op de website van de GGD (www.ggdnog.nl , klik op
Professionals, Gemeenten/GGD en gemeenten en dan Vergaderingen).
Van de AB-vergadering van 18 november 2021 staat een opname op de website van GGD NOG,
met een indeling per agendapunt.
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Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: 18 november 2021 om 14.15 uur,
Locatie: op eigen locatie via Microsoft Teams
Aanwezig:

Volgende vergadering:
17 februari 2022

J.C. Wikkerink (Aalten), D.H. Cziesso (Apeldoorn), G. ter Denge (Berkelland),
E. Blaauw (Bronckhorst), G.I. Timmer (Brummen ), E.J. Huizinga (Doetinchem),
S.W. Krooneman (Elburg), C.M. de Waard-Oudesluijs (Epe, voorzitter),
M.E. Companjen (Harderwijk), F.M. Hospers (Hattem), S. Nienhuis (Heerde),
H. van Zeijts (Lochem), G.J.M. Mijnen (Montferland), 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, vanaf
agendapunt 4)
namens GGD Noord- en Oost-Gelderland: J.J. Baardman (directeur publieke
gezondheid), R. Schwebke (controller), I. Beutick (jeugdarts), T. Thasing
(strategisch adviseur), M. de Vries (beleidsadviseur/ plv. directiesecretaris),
T. Nijland (directiesecretaris);
mede aanwezig: M. Benard (Lysias advies), Martin Rommers (Samen-kracht,
procesbegeleider) (beiden t/m agendapunt 4).

Afwezig:

H. de Haan (Ermelo), P. Teeninga (Nunspeet), E.G. Vos-van de Weg (Oldebroek)

Verzendlijst:

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

1. Opening en vaststelling agenda
Mevrouw De Waard opent de vergadering. Zij staat er bij stil dat het AB vanwege de verslechterde
situatie rond covid helaas niet fysiek kan vergaderen. Dit zou voor de vergadering en voor de
persoonlijke contacten wel beter zijn geweest.
In een ronde langs de deelnemers wordt de zichtbare en hoorbare aanwezigheid online van AB-leden
vastgesteld. Van de vergadering wordt een livestream uitgezonden, die later ook terug te zien is (zie
website GGD NOG).

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering d.d. 9 september 2021
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.
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Het AB stelt het verslag ongewijzigd vast.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Het dagelijks bestuur heeft het vergaderschema 2022 vastgesteld. AB-vergaderingen zijn gepland
op 17 februari, 7 april, 7 juli en 17 november. De raden en colleges zijn hierover en over de
begrotingsprocedure in 2022 geïnformeerd.
Naar aanleiding hiervan deelt mevrouw Overduin mee dat de reactietermijn voor de programmabegroting een probleem is voor de raad van Oude IJsselstreek. Ambtelijk wordt een oplossing
gezocht.
b. GGD GHOR Nederland heeft een brief naar de informateurs gestuurd over versterking van
publieke gezondheid. Deze brief is een vervolg op de eerdere brief die GGD GHOR Nederland
heeft gestuurd.
c. De heer Krooneman meldt dat hij bij de agendapunten 4 en 5 ook namens de gemeenten
Nunspeet en Oldebroek inhoudelijke inbreng zal hebben. Hij neemt aan dat hij, als het op
stemmen zou aankomen, niet namens deze gemeenten kan stemmen.
Mevrouw De Waard bevestigt dat hij de meningen van deze gemeenten kan delen, maar een ABlid alleen kan stemmen als hij aanwezig is, net als bij de gemeenteraad.

Het AB neemt kennis van de ingekomen stukken en mededelingen a. t/m c.

4. Takendiscussie GGD (nazending)
Mevrouw De Waard gaat kort in op de voorgeschiedenis van de takendiscussie - die al geen
takendiscussie meer is - en het verloop ervan. Vandaag staat de afrondende besluitvorming met een
aantal beslispunten op de agenda. Mevrouw De Waard stelt de volgende aanpak voor:
 Een korte presentatie van de heren Thasing en Benard.
 Gelegenheid voor inhoudelijke vragen aan de adviseurs over de presentatie. Bestuurlijke vragen
worden beantwoord door de heren Huizinga en Companjen, beiden lid van de DB-werkgroep
voor de takendiscussie. Zo kan mevrouw De Waard zich richten op het voorzitten van de
vergadering.
 Daarna kan desgewenst een tweede ronde plaatsvinden.
Mevrouw De Waard stelt vast dat met deze aanpak wordt ingestemd.
Presentatie
De heer Thasing licht in een presentatie de aanleiding en het proces van de takendiscussie toe.
Dezelfde informatie is gepresenteerd in het webinar op 2 november 2021 voor raadsleden.
De heer Benard geeft een toelichting op de uitkomsten van zijn onderzoek. Dit gaat over de
samenwerkingsmogelijkheden in de bedrijfsvoering met de Veiligheidsregio NOG en Het Service
Centrum (HSC, een bestaand samenwerkingsverband met twee Brabantse GGD’en een
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Ambulancevoorziening). Op dit moment neemt GGD NOG voor één onderdeel deel in HSC, namelijk
ICT/informatiemanagement. De presentatie wordt afgesloten met een schets van het vervolg.
Zie de bijgevoegde hand-out.
Vragen eerste termijn
Mevrouw De Waard geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.
De heer Krooneman heeft enkele vragen namens de gemeenten Elburg, Nunspeet en Oldebroek:
• Neemt de overhead toe wanneer de voorstellen doorgaan en wordt dit vervolgens opgelost door
de samenwerking in Het Servicecentrum?
• Kan meer duidelijkheid worden gegeven over de richting waarin de kosten rond Het
Servicecentrum zich ontwikkelen?
• Kan er een toelichting komen op de mogelijkheid van de inzet van covid-middelen voor de zeven
aandachtspunten?
De heer Van Zeijts heeft vier vragen naar aanleiding van de bespreking van een memo over de
voortgang van de takendiscussie in de “adviserende raadstafel” in Lochem:
• In hoeverre is er sprake van onomkeerbare besluiten en welke zijn dat dan?
• In hoeverre is prioritering mogelijk, bijvoorbeeld bij medische milieukunde?
• Houdt samenwerking met Brabantse GGD’en risico’s in omdat dit niet in de buurt is en een
andere cultuur betreft?
• Zetten we met de versterking van de communicatie over infectieziekten voldoende stappen?
De heer Blaauw zegt dat de vraag naar mogelijkheden voor prioritering en fasering van de zeven
aandachtspunten sterk leeft bij zijn gemeente. Zijn verdere vragen zijn:
• Kan de vier jaar-terugverdientijd van de meerkosten van de samenwerking voor de
bedrijfsvoering met Het Servicecentrum worden toegelicht?
• Hoe gaan we monitoren dat de samenwerking met HSC en VNOG oplevert wat we er aan de
voorkant van verwachten?
De heer Ten Broeke stelt vast dat prioritering niet in de voorstellen is opgenomen, hoewel dit vanuit
het AB is gevraagd op 9 september 2021. Hij vraagt of het AB hierover nog te spreken komt,
bijvoorbeeld in het genoemde organisatie-ontwikkelplan.
De heer Hospers vindt de voorstellen een logische keuze. Hij wil vooral een effectieve en efficiënte
GGD. Hij wil graag aandacht voor de communicatie met de raad.
De heer Wikkerink wil allereerst alle betrokkenen bedanken voor hun inzet bij de takendiscussie. Bij
de gemeente Aalten is het webinar voor raadsleden later gevolgd en besproken. Hij wil graag meer
zicht op de monitoring en evaluatie van de uitvoering van de plannen en de rol van de raden daarbij.
Mevrouw Overduin wil weten wat werd bedoeld met de term “gestapelde verandering” bij de
presentatie. Zij wil ook meer duidelijkheid over de samenwerking met HSC en wat de samenwerking
met de VNOG gaat inhouden, met het oog op de kostenbeheersing.
Mevrouw Ter Denge ziet dat de samenwerking in HSC pas in 2025 financieel voordeel heeft. Zij roept
op om de beoogde besparing bij deze samenwerking duidelijk vast te leggen in de begroting en
meerjarenraming.
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De heer Hoenderboom vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de GGD-organisatie omhoog gaat en
de kwetsbaarheid omlaag. Lastig is dat nu wordt besloten over een structurele kostenverhoging,
terwijl de financiële voordelen nog niet in beeld zijn. De heer Hoederboom vraagt zich af of het wel
zorgvuldig is om nu te besluiten de financiële gevolgen van de takendiscussie op te nemen in de
Uitgangspuntennota: lopen we hiermee niet de raad voor de voeten?
Mevrouw Mijnen wil – net als vorige sprekers - graag meer weten over het betrekken van de raden,
het monitoren van de uitvoering en het go/nog-go-moment. Aanvullend hierop mist zij nog de
concreetheid in de beoogde doelstellingen. Dit mag in de Uitgangspuntennota wel wat meer gevuld
worden.
Mevrouw Schepers vraagt in hoeverre het voorgestelde besluit tot verhoging van de inwonerbijdrage
onomkeerbaar is. Welke invloed hebben de raden en heeft het AB zelf dan nog? Zij ziet te weinig
terug van de kritische opmerkingen die de vorige keer zijn gemaakt over de financiële uitwerking van
de aandachtspunten.
Beantwoording vragen eerste termijn
Mevrouw De Waard verzoekt de ambtelijke ondersteuners en adviseurs de inhoudelijke vragen te
beantwoorden.
De heer Benard gaat in op de vragen over de samenwerking voor de bedrijfsvoering. Hij wil graag de
uitdrukking de “stapeling van bewegingen” verduidelijken. De kosten van HSC nemen beperkt (met
“minder meer”) toe door de uitbreiding van diensten voor GGD NOG. Vervolgens moeten er nog
afspraken worden gemaakt over de verdeling van de kosten, omdat de samenwerking in HSC is
gebaseerd op de constructie van “gemene rekening”. De samenwerkingspartners moeten de vaste
verdeelsleutel voor de verbrede samenwerking nog vaststellen. Vast staat dat het goedkoper wordt,
maar de bedragen hangen mede af van de te kiezen verdeelsleutel. Een voorlopige berekening geeft
voldoende vertrouwen dat een kostenverlaging voor GGD NOG mogelijk is. Verder is gekeken voor
welke onderdelen van de bedrijfsvoering samenwerking nuttig en nodig is. HSC kan goed voorzien in
een groot deel van de behoeften van GGD NOG. Voor een aantal onderdelen biedt HSC geen
oplossing, en daarvoor kan samenwerking met VNOG een oplossing zijn. Daarom is het advies dat
GGD NOG gaat investeren in de samenwerking met beide organisaties, waarbij het primaat bij de
samenwerking binnen HSC ligt.
De financiële vergelijking moet worden gemaakt tussen zelfstandig investeren en investeren in
samenwerking. Met dit laatste is een besparing mogelijk ten opzichte van de nu gepresenteerde
cijfers, maar dit is nog niet doorgerekend.
De heer Benard weet uit eigen waarneming dat er cultuurverschillen met de Brabantse samenwerkingspartners bestaan. Bekeken is ook of samenwerking met de buurregio’s in Overijssel en
Gelderland mogelijk is, maar de conclusie is dat hiervoor geen realistisch perspectief bestaat. Ook
omdat GGD NOG al participeert in HSC en hiermee goede ervaringen heeft, is de meest logische
oplossing om de bestaande samenwerking te versterken. Inhoudelijk is van belang dat de
samenwerking vooral administratieve back-officetaken betreft, die niet gebonden zijn aan een
bepaalde plek. Dat ligt anders bij interne adviserende taken, zoals bij HR-advies, en die blijven dan
ook binnen de organisatie van GGD NOG.
De heer Thasing licht toe dat de rekensom of de overhead hoger wordt, nog moet worden gemaakt.
Deels betreft het verschuiving van kosten, deels gaat het bij de zeven aandachtspunten ook om
versterking van het primaire proces. Duidelijk is wel dat er geen substantiële reductie komt van de
overhead. Het aandachtspunt “inspelen op de vraag van gemeenten” betekent een verandering in de
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GGD-organisatie. De GGD wil nieuwe functies creëren die nauw zijn gelieerd aan het primaire proces.
Tegelijkertijd wordt een aantal centrale beleidsfuncties opgeheven. Het doel is betere en snellere
interactie met gemeenten en inwoners. Over de vraag of dit onomkeerbaar is: de GGD neemt de
Koersnotitie serieus en wil nu stappen zetten om te werken zoals wordt beoogd. Volledig
onomkeerbaar is het voorgestelde besluit niet, maar de GGD wil intern de bakens echt verzetten en
als het besluit later wordt gewijzigd, dan moet wel opnieuw worden gekeken naar de dekking in de
begroting.
Bij de communicatie rond Infectieziektebestrijding is inderdaad het doel dat deze beter wordt. De
bestaande communicatiecapaciteit bij de GGD viel bij het begin van de covid-pandemie al snel om.
Samenwerking met de Veiligheidsregio NOG bleek toen een goede oplossing. Deze lijn wil de GGD nu
structureel voortzetten. Verder is straks zorgvuldige communicatie over de AB-besluiten met de
gemeenteraden nadrukkelijk een aandachtspunt.
De heer Schwebke gaat eerst in op de vraag naar prioriteren of faseren. In een normale situatie zou
hij dit ook een interessante mogelijkheid vinden, maar in de huidige situatie ziet hij dit niet als een
bruikbare optie. GGD NOG heeft nu voor de aanpak van covid extra middelen, waarmee ook de
bedrijfsondersteuning is vergroot en versterkt. Knelpunten in de bedrijfsvoering kunnen nu
incidenteel worden opgelost. Dit biedt een gunstige uitgangssituatie voor aanpak van de
aandachtspunten, waarin het niet aantrekkelijk is om te faseren. Wat de monitoring betreft stelt de
heer Schwebke voor dat de GGD maandelijks aan het dagelijks bestuur rapporteert over de
voortgang van de samenwerking met HSC en de financiële stand van zaken. Op basis van deze
rapportages kunnen het AB en de raden worden geïnformeerd.
Mevrouw Baardman licht toe dat alle 25 GGD’en, ook door covid, zich bewust worden dat zij op alle
gebieden intensiever moeten samenwerken, ook in de backoffice. Bij HSC hebben nog twee GGD’en
belangstelling getoond voor deelname in de samenwerking voor bedrijfsvoering. Dan ontstaat een
breder palet met meerdere culturen. Op verschillende inhoudelijke taakgebieden werkt GGD NOG
intensief samen met de GGD’en in Overijssel en Gelderland, bijvoorbeeld voor forensische
geneeskunde en infectieziektebestrijding.
Mevrouw Baardman sluit wat mogelijke prioritering betreft aan bij de heer Schwebke. Een jaar
geleden bleek er geen bestuurlijk draagvlak te zijn voor versterking van de robuustheid door de taken
van de GGD uit te breiden. Nu vormt de vergroting van de organisatie voor de covidbestrijding een
impuls voor een grotere robuustheid van GGD NOG. Daarom is het nu het juiste moment om het plan
door te zetten.
Over go/no-go zegt mevrouw Baardman dat het voorstel nu is “go, tenzij”. Met versterking van de
deelname in HSC zet de GGD een goede stap in de richting van operational excellence in de
bedrijfsvoering. Als het inhoudelijk en financieel niet oplevert wat zij verwacht, dan gaat mevrouw
Baardman terug naar het DB, dat sowieso al op de hoogte wordt gehouden van de voortgang. Verder
benadrukt zij dat de ingezette organisatieontwikkeling een behoorlijke impact heeft op de
organisatie. Dat heeft tot gevolg dat de GGD-organisatie zelf ook flink aan de bak moet om dit in
goede banen te leiden.
De heer Companjen vult aan dat hij bij medewerkers van zijn gemeente soms wel chagrijn hoort over
de manier van samenwerken van de GGD. Hij is blij met voorstellen om te investeren in meer
vraaggericht werken en betere communicatie.
Op de vraag naar een organisatie-ontwikkelplan zegt de heer Companjen, dat het voorstel om de
zeven aandachtspunten aan te pakken op een of andere manier ingevuld moet worden in een plan.
Een plan is wenselijk omdat voor de realisering het nodige moet gebeuren en tijd nodig is.
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Vragen tweede termijn
Mevrouw De Waard sluit de eerste ronde af en gaat over naar de tweede termijn.
De heer Blaauw is blij met de toezegging over monitoring van kosten, maar verzoekt om hierin
nadrukkelijk ook de kwaliteit en kwetsbaarheid mee te nemen. Nu taakuitbreiding niet aan de orde
is, vindt de heer Blaauw het reëel wat hogere overhead te accepteren. In aansluiting op de woorden
van de heer Companjen bepleit hij om een duidelijk plan van aanpak te maken voor de verbetering
van de samenwerking met de gemeenten.
Mevrouw Schepers zegt dat haar vraag uit eerste termijn over de onomkeerbaarheid van de
voorgestelde structurele verhoging van de inwonerbijdrage nog niet is beantwoord.
Mevrouw De Waard zegt toe dat deze alsnog in deze termijn wordt beantwoord.
De heer Krooneman zegt dat de Noord-Veluwse AB-leden de voorstellen hebben besproken in hun
regionaal bestuurlijk overleg volksgezondheid. Zij zijn blij met de aandacht voor cultuurverandering.
In plaats van “de GGD weet wat goed voor u is” gaan gemeenten en GGD samen kijken naar wat
gemeenten nodig hebben.
De heer Hospers vraagt - naar aanleiding van de toelichting door mevrouw Baardman - hoe de
medewerkers en de ondernemingsraad van de GGD reageren op de organisatieverandering. Hoe
wordt de discussie over de gewenste veranderingen in cultuur en over de taakverschuivingen beleefd
in de GGD-organisatie?
De heer Hoenderboom heeft – in aansluiting op de opmerking van mevrouw Schepers – nog geen
antwoord op zijn vraag naar de volgorde van de besluitvorming. Lopen we de raad niet voor de
voeten als het AB nu een besluit neemt over een structurele verhoging van de inwonerbijdrage?
Mevrouw De Waard zegt toe dat wordt geprobeerd het gegeven antwoord op deze vraag te
verduidelijken.
Mevrouw Timmer wijst op de lange weg die de AB-leden samen zijn gegaan om de robuustheid van
de GGD te versterken. Zij vindt het jammer dat gekozen is voor een rigide houding ten aanzien van
uitbreiding van de GGD-taken. Als straks de extra covid-middelen wegvallen, moet de GGD nog
steeds voldoende robuust zijn. Wat de grotere overhead betreft wil zij meegeven dat de kosten zo
enigszins mogelijk naar zorg moeten en niet naar overhead.
De heer Van Zeijts zegt dat in zijn ogen de voorstellen een logische uitwerking zijn van de
Koersnotitie. Het is goed dat de GGD dichter bij de mensen komt te staan. Wel is het spannend om
de raden en ook de colleges mee te nemen, omdat je sommige besluiten niet kan omkeren.
Tegelijkertijd ziet de heer Van Zeijts dit als het moment om aan de slag te gaan.
Mevrouw Overduin wil enige bestuurlijke overwegingen voor besluitvorming meegeven voor de
besluitvorming. Ten eerste vindt mevrouw Overduin het jammer dat de takendiscussie intensief
wordt gevoerd, terwijl alle hens aan dek moet voor de bestrijding van covid. De burgemeester van
Oude IJsselstreek heeft dit ook aangegeven in het bestuur van de Veiligheidsregio. Hierop wil zij
graag een toelichting van mevrouw Besselink. Ten tweede is de gemeente Oude IJsselstreek heel
tevreden over hoe de GGD de dienstverlening heeft ingericht en over hoe de GGD inspeelt op de
covid-ontwikkelingen. Ten derde vraagt mevrouw Overduin of alle – goed en eerlijk uitgewerkte –
aandachtspunten moeten worden verdisconteerd in financiën. Sommige aandachtspunten horen
gewoon bij de bedrijfsvoering, zoals inspelen op de vraag. Zij herkent de inbreng van mevrouw
Schepers en heer Hoenderboom over de volgorde van de besluitvorming. Daarbij heeft zij rekening te
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houden met een motie in de raad om geen extra geld beschikbaar te stellen aan gemeenschappelijke
regelingen.
Beantwoording vragen tweede termijn
Mevrouw De Waard voelt zich, hoewel ze zich had voorgenomen alleen technisch voorzitter te zijn,
als GGD-voorzitter bijzonder aangesproken door de opmerking van mevrouw Overduin of dit wel het
juiste moment voor de takendiscussie is. Deze vraag is eerder in het AB aan de orde geweest. Ook in
de DB-werkgroep en het DB is hierover nadrukkelijk besproken met de directeur publieke
gezondheid. Mevrouw Baardman heeft bij herhaling aangegeven dat het juist nu het goede moment
is. Door de uitbreiding met covidtaken is de robuustheid tijdelijk toegenomen en na covid zou de
GGD teruggaan naar de vastgestelde kwetsbaarheden. Daarvoor moet je een plan voor de
geconstateerde kwetsbaarheden hebben.
De heer Schwebke licht op de vraag naar onomkeerbaarheid van het besluit toe dat de opgenomen
bedragen maximale bedragen zijn, waarin de mogelijk te realiseren voordelen uit samenwerking nog
niet zijn verwerkt. Naar aanleiding van de opmerking over geld bij voorkeur naar zorg merkt hij op
dat hij het hiermee eens is, maar goede ondersteuning draagt bij aan het goed functioneren van de
zorg. Daarin zoekt de GGD evenwicht.
De heer Nijland licht de procedurele kant toe. Het AB neemt met het voorgestelde besluit formeel
gezien een principebesluit, maar daarmee zet het AB materieel wel een stap in de richting van de
aanpak van de aandachtspunten. De volgende formele stap is dat het dagelijks bestuur het besluit
verwerkt in de Uitgangspuntennota 2023. Hierop kunnen de raden begin 2022 een zienswijze geven.
Vervolgens komt de concept-Programmabegroting 2023, met nogmaals een zienswijzeprocedure
voor de raden. Wanneer het AB in juli 2022 de Programmabegroting 2023 en de begrotingswijzigingen hierbij formeel vaststelt, dan liggen de voorgestelde bedragen vast in de begroting. Er zijn
dus nog een aantal formele stappen te zetten, maar het AB slaat wel een bepaalde richting in als het
instemt met het voorstel.
De heer Rommers vult aan dat in het voorstel voorwaarden zijn opgenomen bij beslispunt B: bij de
samenwerking met HSC moet de business case voor de kosten van GGD NOG positief zijn om tot een
definitieve “go” te komen.
De heer Huizinga wil op twee punten reageren. Ten eerste ziet hij de oproep tot monitoring ook als
een opgave voor het dagelijks bestuur. Het is een bestuurlijke verantwoordelijkheid om in het proces
niet alleen de kosten, maar ook de kwetsbaarheid en de kwaliteit te borgen. Hierbij hoort
rapporteren aan het AB. Ten tweede gaat hij – in aanvulling op de technische toelichting – in op de
bestuurlijke kant van de onomkeerbaarheid en volgorde in de besluitvorming. De heer Huizinga geeft
aan dat bij aanvang van de takendiscussie voor een aantal gemeenten kostenbesparing de inzet was.
Nu wordt een investering voorgesteld en dat geeft een dubbel, wrang gevoel. Het voorliggende
voorstel is echter nu nodig als input voor de Uitgangspuntennota. Daarin moeten de financiële
gevolgen van het aanpakken van de zeven aandachtspunten een plek krijgen. Wat het DB betreft is
voldoende aangetoond dat de opgenomen bedragen nodig zijn. In het vervolg van de besluitvorming
in AB en raad moeten de aandachtspunten op een goede manier een plek krijgen. Daarop zal het DB
toezien.
Mevrouw Besselink geeft - als portefeuillehouder GHOR in de DB’en van GGD NOG en
Veiligheidsregio NOG - aan dat ook de VNOG erg belang heeft bij een goed georganiseerde GGD. De
covidcrisis heeft laten zien hoe belangrijk dat is, maar ook in het dagdagelijkse bestaan is een goed
functionerende GGD nodig. Van de zijkant heeft mevrouw Besselink kunnen zien dat het AB van de
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GGD een zorgvuldig proces heeft gevolgd, waarin verschillende opties zijn uitgewerkt en besproken.
Uiteindelijk is dit uitgemond in een voorstel. Het is belangrijk om nu een keuze te maken om het
mogelijk te maken dat de GGD in de toekomst goed kan werken. De GGD moet er staan als het nodig
is en dat vereist een stevige organisatie. Het is voor de gemeenten en hun inwoners van belang dit te
faciliteren en daarin kan het AB vandaag een belangrijke stap zetten.
Mevrouw De Waard wil overgaan tot besluitvorming. Zij vraagt of er behoefte is het voorstel in
stemming te brengen.
De heer Hoenderboom wil stemmen over het voorstel en stelt voor het voorgestelde besluit aan te
passen. Dit besluit wordt vertaald in de Uitgangspuntennota en dan is de zienswijze van de raad
straks mosterd na de maaltijd. Bij punt G stelt de heer Hoenderboom voor om “in te stemmen met
de financiële uitwerking en het opnemen ervan in Uitgangspuntennota 2023 en meerjarenraming” te
wijzigen in “kennis te nemen van de financiële uitwerking en het opnemen ervan in Uitgangspuntennota 2023 en meerjarenraming”. Voor de heer Hoenderboom is dit wel een struikelpunt.
Mevrouw Schepers sluit zich aan bij het standpunt van de heer Hoenderboom.
De heer Hospers verzoekt mevrouw Baardman alsnog in te gaan op vraag over de impact van de
veranderingen op de medewerkers van de GGD.
Mevrouw Baardman licht toe dat de GGD intern al een poos bezig is met de vraag hoe het anders kan
om beter aan te sluiten bij de gemeenten. In enkele interne projectgroepen hebben medewerkers
meegedacht over plannen voor de toekomst van de GGD zoals geschetst in de Koersnotitie.
Mevrouw Baardman vindt het belangrijk om intern bottom-up verandering te realiseren en ook om
de lessen uit de gesprekken met de stakeholders in praktijk te brengen. Dit leidt tot herkenning bij
veel medewerkers, maar het geeft ook wel onrust. Mevrouw Baardman wil zorgvuldig omgaan met
de mensen, hen de mogelijkheden te laten zien en hen goed te infomeren en te betrekken.
Mevrouw Baardman zegt op de vraag naar de organisatieveranderingen naast covid, dat het soms
inderdaad veel en zwaar is, maar de extra inzet voor covid zorgt ook voor extra dynamiek, nieuwe
talenten die komen bovendrijven en andere werkwijzen. Zij wil dit vasthouden en staat er als
directeur publieke gezondheid, samen met de managers, helemaal achter.
In reactie op de opmerking van de heer Hoenderboom zegt de heer Hospers het voorstel zo te lezen
dat raad alsnog kan reageren en dat je hiermee de raad in positie brengt. Wat hem betreft kan dit zo
blijven staan.
Mevrouw De Waard wil het voorstel ook zo laten staan. Anders moet worden gestemd over dit
amendement.
Mevrouw Overduin stelt als compromis voor het voorstel als volgt te formuleren: “de financiële
uitwerking op te nemen in Uitgangspuntennota 2023 en meerjarenraming”. Dan laat je het in het
midden en kom je tegemoet aan de bezwaren die naar voren zijn gebracht.
De heer Nijland licht toe dat het vaststellen van de uitgangspuntennota een bevoegdheid van het
dagelijks bestuur is, maar het algemeen bestuur kan als hoogste bestuursorgaan iets meegeven aan
het dagelijks bestuur. Hij ziet geen formele bezwaren.
De heer Huizinga geeft aan dat hij – evenals de heer Companjen – met het voorstel van mevrouw
Overduin zou kunnen meegaan.
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Mevrouw De Waard ondersteunt dit en vraagt of het amendement nu in stemming moet worden
gebracht.
De heer Nijland wijst erop dat er nu twee amendementen zijn. Formeel moeten die schriftelijk
worden aangeleverd, maar dat is in de digitale vergadering wat lastiger. Hij stelt voor pragmatisch te
handelen en om eerst na te gaan of de heer Hoenderboom kan instemmen met het voorstel van
mevrouw Overduin.
De heer Hoenderboom zegt dat het AB zich met de term “instemmen” al te zeer zou vastleggen. Ook
moeten de verwachte voordelen nog worden verduidelijkt. Hij vindt het voorstel van mevrouw
Overduin een acceptabel compromis en trekt zijn oorspronkelijke voorstel terug.
De heer Blaauw is het eens met de heer Hospers. Hij bepleit duidelijkheid in de besluitvorming en
wijst erop dat amendementen schriftelijk moeten worden ingediend. De heer Blaauw wil het voorstel
handhaven en vindt dat de raad nog voldoende gelegenheid heeft te reageren.
Mevrouw De Waard stelt vast dat de heer Hoenderboom moeite heeft met het voorstel en een
amendement heeft ingediend. Mevrouw Overduin heeft een handreiking gedaan en een tweede
amendement ingediend, waarmee de heer Hoenderboom kan instemmen. Daarmee ligt alleen het
tweede amendement ter besluitvorming voor.
Mevrouw De Waard merkt op dat de drie leden van de DB-werkgroep hun opvattingen hebben
weergegeven, maar het gehele DB gaat hierover. Zij schorst daarom de vergadering voor beraad van
het dagelijks bestuur met 5 minuten tot 15.58 uur.
Stemming over amendement beslispunt G.
Mevrouw De Waard heropent de vergadering. Het beraad van het dagelijks bestuur heeft als
uitkomst dat het DB het amendement van beslispunt G niet omarmt. Als het algemeen bestuur nu als
hoogste orgaan niet zou instemmen zoals voorgesteld, dan zou het besluit alleen maar
vooruitgeschoven worden. Bovendien is het DB verantwoordelijk voor de uitgangspuntennota.
Mevrouw De Waard brengt het amendement zoals verwoord door mevrouw Overduin in stemming:
beslispunt G zou worden: “de financiële uitwerking op te nemen in Uitgangspuntennota 2023 en
meerjarenraming” .
Zij verzoekt de heer De Vries, die de stemming ondersteunt, door loting te bepalen bij welke
gemeente de stemming begint.
De heer De Vries meldt dat de stemming begint bij gemeente nummer 6: Doetinchem.
Vervolgens gaat mevrouw De Waard over tot hoofdelijke stemming op alfabetische volgorde van
gemeentenaam, te beginnen met Doetinchem.
NR.

GEMEENTE

AB-LID

VOOR /
TEGEN

STEMMEN
VOOR

STEMMEN
TEGEN

6

Doetinchem

E.J. Huizinga

tegen

6

7

Elburg

S. W. Krooneman

tegen

3

8

Epe

C.M. de Waard-Oudesluijs

tegen

4

9

Ermelo

H. de Haan

10

Harderwijk

M.E. Companjen

afwezig
tegen

9

5

13

NR.

GEMEENTE

AB-LID

VOOR /
TEGEN

STEMMEN
VOOR

11

Hattem

12

STEMMEN
TEGEN

F.M. Hospers

voor

2

Heerde

S. Nienhuis

tegen

13

Lochem

H. van Zeijts

voor

14

Montferland

G.J.M. Mijnen

tegen

15

Nunspeet

P. Teeninga

afwezig

16

Oldebroek

E.G. Vos-van de Weg

afwezig

17

Oost Gelre

J. Hoenderboom

voor

3

18

Oude IJsselstreek

M.A. Overduin-Biesma

voor

4

19

Putten

G. Koops

tegen

3

20

Voorst

W.I.J.M. Vrijhoef

tegen

3

21

Winterswijk

E.S.F. Schepers-Janssen

voor

3

22

Zutphen

M. ten Broeke

voor

5

1

Aalten

J.C. Wikkerink

tegen

3

2

Apeldoorn

D.H. Cziesso

tegen

17

3

Berkelland

G. ter Denge

tegen

5

4

Bronckhorst

E. Blaauw

tegen

4

5

Brummen

G.I. Timmer

voor

2
4
4

3
24

59

Mevrouw De Waard stelt vast dat van de 83 uitgebrachte stemmen er 59 zijn uitgebracht tegen het
amendement en 24 voor. Daarmee is het amendement verworpen.
Stemming over voorstel
Mevrouw De Waard brengt het voorstel in stemming. Zij verzoekt de heer De Vries door loting te
bepalen bij welke gemeente de stemming begint.
De heer De Vries meldt dat de stemming begint bij gemeente nummer 15: Nunspeet, maar het AB-lid
van deze gemeente is niet aanwezig, zodat de stemt begint bij de eerstvolgende aanwezige
gemeente: Oost Gelre.
Vervolgens gaat mevrouw De Waard over tot hoofdelijke stemming op alfabetische volgorde van
gemeentenaam, te beginnen met Oost Gelre. Zij geeft de AB-leden gelegenheid voor een korte
stemverklaring.
De heer Hoenderboom kan instemmen met de beslispunten A. t/m F, maar niet met G. Daarom zal
hij tegen stemmen.

10

14

Mevrouw Overduin vindt het jammer dat het amendement niet is aangenomen, omdat hiermee de
AB-leden die nu tegen gaan stemmen over de streep hadden kunnen worden getrokken. Voor haar is
het geen halszaak, zodat zij instemt met het voorstel.
Mevrouw Schepers geeft aan dat punt G voor Winterswijk een halszaak is, dus zij stemt tegen.
De heer Cziesso zegt dat de gemeenten een robuuste GGD nodig hebben, zoals de afgelopen
maanden is gebleken. Hij stemt volmondig voor.
Mevrouw Timmer vindt een robuuste GGD belangrijk, ook na de covid-tijd. Zij steunt het voorstel,
maar wil daarbij nogmaals zeggen dat zij taakuitbreiding ook als een mogelijke bijdrage hieraan ziet.
Daarom wil zij het gesprek hierover nog niet beëindigen.
De heer Hospers sluit zich aan bij de stemverklaring van Apeldoorn.
NR.

GEMEENTE

AB-LID

VOOR /
TEGEN

STEMMEN
VOOR

15

Nunspeet

P. Teeninga

afwezig

16

Oldebroek

E.G. Vos-van de Weg

afwezig

17

Oost Gelre

J. Hoenderboom

tegen

18

Oude IJsselstreek

M.A. Overduin-Biesma

voor

4

19

Putten

G. Koops

voor

3

20

Voorst

W.I.J.M. Vrijhoef

voor

3

21

Winterswijk

E.S.F. Schepers-Janssen

tegen

22

Zutphen

M. ten Broeke

voor

5

1

Aalten

J.C. Wikkerink

voor

3

2

Apeldoorn

D.H. Cziesso

voor

17

3

Berkelland

G. ter Denge

voor

5

4

Bronckhorst

E. Blaauw

voor

4

5

Brummen

G.I. Timmer

voor

3

6

Doetinchem

E.J. Huizinga

voor

6

7

Elburg

S. W. Krooneman

voor

3

8

Epe

C.M. de Waard-Oudesluijs

voor

4

9

Ermelo

H. de Haan

10

Harderwijk

M.E. Companjen

voor

5

11

Hattem

F.M. Hospers

voor

2

STEMMEN
TEGEN

3

3

afwezig

11

15

NR.

GEMEENTE

AB-LID

VOOR /
TEGEN

STEMMEN
VOOR

12

Heerde

S. Nienhuis

voor

2

13

Lochem

H. van Zeijts

voor

4

14

Montferland

G.J.M. Mijnen

voor

4
77

STEMMEN
TEGEN

6

Mevrouw De Waard stelt vast dat van de 83 uitgebrachte stemmen er 77 zijn uitgebracht voor het
voorstel en 6 tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen.
Mevrouw De Waard bedankt mevrouw Baardman en de heren Rommers, Benard, Thasing, Schwebke
en Nijland, alsmede de leden van de DB-werkgroep, die dit onderwerp met veel enthousiasme
getrokken hebben.
Mevrouw De Waard spreekt ook haar dank uit aan het algemeen bestuur voor het vertrouwen dat
met dit besluit wordt uitgesproken.

Het AB besluit:
A. in te stemmen met het aanpakken van de volgende 7 aandachtspunten van de notitie
“Koersnotitie in de praktijk brengen”:
A.1. Beter inspelen op de vraag van gemeenten
A.2. Vanuit partnerschap afspraken maken
A.3. Data: Veiligheidsrisico’s wegnemen en gemeenten beter faciliteren met data
A.4. Arbeidsmarkt
A.5. Bedrijfsvoering
A.6. Communicatie
A.7. Medische milieukunde;
B. Voor het 8e aandachtspunt Infectieziektebestrijding + crisis & rampenbestrijding de landelijke
ontwikkelingen af te wachten en dit aandachtspunt uiterlijk in november 2022 opnieuw te wegen;
C. in te stemmen met de start van het voorbereidingstraject voor volledige participatie in Het
Service Centrum (HSC) conform het advies van Lysias. Dit onder voorwaarde dat uit een nadere
uitwerking blijkt dat de business case voor de kosten van GGD NOG positief is (gedefinieerd als
structurele verlaging van de kosten en een terugverdientijd van ten hoogste vier jaar);
D. in te stemmen met samenwerking met de VNOG op de gebieden preparatie crisisbeheersing en
publiekscommunicatie;
E. in de loop van 2022 verdere mogelijkheden van samenwerking met VNOG te onderzoeken, op het
gebied van facilitair en huisvesting;
F. in te stemmen met dekking voor het ondernemen van incidentele acties op de aandachtspunten
in 2022-2025 door inzet van de reserve frictiebijdrage Apeldoorn en een saldo-reservering;
G. in te stemmen met de financiële uitwerking en het opnemen ervan in Uitgangspuntennota 2023
en meerjarenraming.
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5. Jeugdgezondheid adolescenten
Mevrouw De Waard licht de beslispunten kort toe.
De heer Krooneman geeft als portefeuillehouder jeugdgezondheid in het DB een korte toelichting op
dit onderwerp. Het is al meerdere keren besproken, maar er bestaan nog verschillen van inzicht. In
het ambtelijk vooroverleg is besproken dat de toegezonden verslaglegging niet op alle onderdelen
wordt herkend, maar dat komt voor elkaar. Wat de heer Krooneman betreft is het voorstel beslisrijp.
De heer Beutick licht toe dat de korte verslaglegging niet recht doet aan de gevoerde gesprekken. Dit
wordt aangepast. Zoals beoogd in de koersnotitie, is de GGD vroegtijdig in gesprek gegaan met
gemeenten. In de gesprekken die heer Beutick en zijn collega’s hebben gevoerd bleken de varianten
die de GGD had bedacht geen goed uitgangspunt, zodat deze zijn losgelaten. De gesprekken waren
gericht op inhoud en niet op de financiële kant. Veel gemeenten hebben de jeugdgezondheid
adolescenten al goed ingevuld. Gemeenten vinden het belangrijk dat er ruimte is voor een lokale
invulling. De gespreksronde was voor alle betrokkenen leerzaam. Bijzonder is wel dat bij andere
onderdelen van jeugdgezondheidszorg de gesprekken met gemeenten zelden over de inhoud of over
de inbreng van andere partijen gaan. Hierover moet nu het gesprek worden gevoerd. De heer Beutick
benadrukt verder dat de GGD graag preventief wil werken en liever niet achteraf reageert op
incidenten.
De heer Blaauw kan instemmen met het voorstel. De gemeente Bronckhorst heeft aanvullende
informatie over het gevoerde gesprek gestuurd en hij vertrouwt erop dat dit goed komt. Wel wil de
heer Blaauw terugzien hoe het geld in de inwonerbijdrage is besteed en wat is bereikt op dit
specifieke onderdeel van jeugdgezondheid.
De heer Krooneman brengt, nu als AB-lid, in wat Nunspeet en Oldebroek hebben meegegeven.
Oldebroek wijst op verplichtingen aan huidige partijen en wil niet dubbel betalen. Is er een risico op
dubbel betalen of is de oplossing dat de GGD een deel van het geld doorsluist naar bestaande
contractanten?
Mevrouw Schepers gaat dit onderwerp al langer aan het hart. De aanleiding voor dit voorstel is
financieel, maar de inhoud is veel belangrijker. Zij onderschrijft de woorden van de heer Beutick over
het belang van jeugdgezondheidszorg. Mevrouw Schepers stemt in met het voorstel, waarbij het
belangrijk is dat de verschillende regio’s afspraken kunnen maken met de GGD over maatwerk.
De heer Wikkerink onderschrijft de woorden van mevrouw Schepers. Hij is tevreden met de
afspraken die in de Achterhoek zijn gemaakt en stemt in met het voorstel.
Mevrouw Timmer wil graag inzicht in de gevolgen als niet alle gemeenten gaan meedoen en het
schaalvoordeel kleiner wordt. Verder stemt zij in met het voorstel.
De heer Hospers merkt op dat Hattem in de bijzondere situatie verkeert dat de jongeren veelal in
Zwolle naar school gaan en dat Hattem in feite zonder betaling diensten afneemt van GGD IJsselland.
Uit solidariteit is Hattem bereid om mee te betalen aan GGD NOG voor dit onderdeel.
De heer Schwebke licht naar aanleiding van de vraag van mevrouw Schepers toe dat de voorgestelde
inwonerbijdrage voor alle gemeenten geldt. Als je voor maatwerk per gemeente zou kiezen, dan
wordt het duurder. De intentie is dat alle gemeenten meedoen en dat zij per subregio met de GGD
de invulling bepalen. De gemeenten in Noord-Veluwe doen nog niet (volledig) mee. De GGD wil in
overleg over een gezamenlijke oplossing. De insteek is nadrukkelijk om dubbele kosten te
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voorkomen. Daarbij moet worden bekeken welke activiteiten onder jeugdgezondheid adolescenten
vallen.
De heer Beutick licht op de input van Oldebroek toe dat in meer gemeenten andere partijen
activiteiten uitvoeren. Meestal zijn deze activiteiten en het aanbod jeugdgezondheid adolescenten
aanvullend op elkaar en is er geen sprake van overlap. Verder is duidelijk is dat alle gemeenten een
goede terugkoppeling willen van de bereikte resultaten. Dit is voor de gehele jeugdgezondheid van
belang, zodat bij de GGD is afgesproken dat alle teams jeugdgezondheid in gesprek gaan met de
jeugdambtenaren.
De heer Kroonman is er namens Oldebroek en Nunspeet nog niet helemaal gerust op. Er zijn
afspraken met andere partners die naast de GGD worden betaald. De concrete vraag van Oldebroek
is of het mogelijk is dat de GGD de regie voert en een deel van de bijdrage doorsluist naar
samenwerkingspartners.
De heer Beutick geeft aan dat met Oldebroek is gesproken over de vrijheid bij de inzet van GGD in
afstemming met de inzet van partners. Bijvoorbeeld maatschappelijk werk, dat een deel van het
thema veerkracht verzorgt. Dan kan de GGD zich op andere onderdelen richten om overlap te
voorkomen.
De heer Schwebke vult aan dat het ook afhankelijk is van wat die andere partij precies uitvoert: is het
jeugdgezondheidszorg of is het een aanvulling daarop. Hierover moeten de gemeente en GGD in
overleg met de intentie er samen uit te komen.
De heer Krooneman sluit aan bij laatste woorden van de heer Schwebke over het overleg met
gemeenten.
Mevrouw De Waard vraagt of er behoefte is om te stemmen over het voorstel.
De heer Krooneman brengt in dat als de gemeenten Oldebroek en Nunspeet vertegenwoordigd
zouden zijn, zij geacht hadden willen worden te hebben tegengestemd.
Mevrouw De Waard stelt vast dat geen behoefte is aan een stemming over het voorstel. Van de
verklaring van de heer Krooneman over de standpunten van de gemeenten Nunspeet en Oldebroek
is kennisgenomen.

Het AB besluit:
1. kennis te nemen van de uitkomsten van de gesprekken tussen GGD en ambtenaren jeugd en
publieke gezondheid over hoe het aanbod jeugdgezondheid adolescenten kan worden ingevuld;
2. in te stemmen met de aankondiging in de Uitgangspuntennota 2023 van het voorstel dat
Jeugdgezondheid adolescenten vanaf 2023 wordt opgenomen in de inwonerbijdrage voor de
betrokken 21 gemeenten;
3. gemeenten per subregio met de GGD uiterlijk het eerste kwartaal van 2022 de invulling te laten
bepalen voor Jeugdgezondheid adolescenten 2023;
4. als financieel kader uit te gaan van het huidige uitgavenniveau, wat voor 2023 neerkomt op
€ 380.000 (inwonerbijdrage € 0,57).
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6. Stand van zaken aanpak COVID-19 (nazending)
In aanvulling op de toegezonden informatienota licht mevrouw Baardman toe dat besmettingscijfers
flink oplopen en dat de GGD maximaal opschaalt voor testen en bron- en contactonderzoek. Ook
start de GGD deze week met de boostervaccinatiecampagne.
Mevrouw Baardman maakt zich vooral zorgen over de druk op de zorg. De landelijk gevraagde
opschaling is niet meer mogelijk. Dit signaal heeft zij ook afgegeven naar Den Haag.
Mevrouw De Waard wenst de GGD mede namens hele vergadering sterkte met de aanpak van deze
opvlamming van het coronavirus. Zij verzoekt de complimenten over te brengen aan de
medewerkers en spreekt ook haar waardering uit voor de inzet van mevrouw Baardman.

Het AB neemt kennis van de stand van zaken rondom de aanpak van het coronavirus bij GGD NOG.

7. Opschorting aanbesteding Medische Arrestantenzorg
Mevrouw De Waard licht de informatienotitie kort toe.

Het AB neemt kennis van de opschorting aanbesteding Medische Arrestantenzorg.

8. Uitkomsten bespreking auditcommissie
Mevrouw De Waard geeft aan dat op 3 november 2021 de auditcommissie uit het AB met de
accountant heeft gesproken. De commissieleden zijn H. van Zeijts (Lochem), B. Koops (Putten),
E. Schepers (Winterswijk), aangevuld met D. Cziesso (portefeuillehouder financiën DB) en
R. Schwebke (controller).
De heer Van Zeijts licht toe dat de auditcommissie met name de concept-Managementletter 2021
heeft besproken. Een belangrijk item voor volgend jaar is de rechtmatigheidsverantwoording. Daar
geeft de accountant een aantal adviezen over.
Het financieel beheer van de GGD is in het algemeen op orde. De aandachtspunten zijn eigenlijk
dezelfde als vorig jaar: beëindiging van de financiële covid-steun en de overgang naar de normale
situatie, risico’s rond informatiebeveiliging en de Europese aanbestedingsregels (terug van
spoedaanbestedingen vanwege covid naar de reguliere aanbestedingen).
Een nieuw aandachtspunt is het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit. De aanbeveling
van de accountant is om een nota weerstandvermogen op te stellen met daarin aandacht voor
risicomanagement.
Mevrouw De Waard bedankt de leden van de Auditcommissie voor hun inspanningen.

Het AB neemt kennis van de uitkomsten van de bespreking d.d. 3 november 2021 van de
auditcommissie.
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9. 2e Bestuursrapportage 2021 en 4e begrotingswijziging 2021
Mevrouw De Waard licht de beslispunten kort toe.

Het AB besluit:
1. kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2021, met als belangrijkste bevindingen:
a. de 2e Bestuursrapportage 2021 heeft een sluitend saldo;
b. alle kosten voor de bestrijding van COVID-19 worden vergoed door VWS;
c. de jaarlijkse toevoeging aan de bestemmingsreserve voor de volwassen- en ouderenmonitor
is verhoogd naar € 28.000;
d. voor vaccineren, testen en bron- en contactonderzoek maakt de GGD zoveel mogelijk gebruik
van extern personeel. Zo lopen wij het minst risico op WW-verplichtingen;
2. de 4e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

10. 2e Wijziging begroting 2022
Mevrouw De Waard licht de beslispunten kort toe.
De heer Cziesso merkt op dat de agendapunten nu snel worden behandeld, maar hij duidt dit als dat
de adviezen en rapportages helder zijn en de organisatie goed werkt.

Het AB besluit:
1.
de 2e wijziging van de begroting 2022 vast te stellen;
2.
kredieten beschikbaar te stellen tot een totaalbedrag van € 518.000 voor het doen van
investeringen in 2022.

11. Normenkader 2022
Mevrouw De Waard licht de beslispunten kort toe.
De heer Cziesso licht toe dat de nieuwe opzet van de rechtmatigheidsverantwoording een jaar is
opgeschoven tot het verslagjaar 2022. De nieuwe opzet is in feite een verschuiving van
verantwoordelijkheden van de accountant naar het bestuur.

Het AB besluit:
1. het Normenkader rechtmatigheidscontrole 2022 – gehoord de auditcommissie - vast te stellen;
2. kennis te nemen van het uitstel van de nieuwe vorm van rechtsmatigheidsverantwoording tot het
verslagjaar 2022.
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12. Rondvraag en sluiting
Mevrouw De Waard bedankt alle deelnemers voor hun geduld en vooral voor hun inbreng bij de
eerste twee inhoudelijke agendapunten. Zij sluit de vergadering om 16.40 uur.

Actiepuntenlijst
Nr.

Onderwerp

2021-07/03

Grip op samenwerking: voorstel dashboard
DB
voor gemeenteraden uitwerken en daarbij de
in het AB van 8 juli 2021 gemaakte opmerkingen meenemen:
 mogelijkheid bekijken van Achterhoekmonitor en het Datalab Go Achterhoekse
gemeenten.
 eenvoudige en heldere communicatie
naar gemeenten
 wijziging van de Wet gemeenschappelijke
regeling
Afronding takendiscussie:
DB
 opstellen plan van aanpak voor de 7
aandachtspunten
 monitoring en evaluatie van voortgang
uitvoering AB-besluiten op kosten,
kwaliteit en kwetsbaarheid

2021-11-01

Wie

Gereed
Voorjaar 2022

Voorjaar 2022
e.v.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van GGD Noord- en OostGelderland op 17 februari 2022,

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

……………………………………..
de voorzitter.

thn/20211125
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Algemeen bestuur
Overlegdatum

17-2-2022

Agendapunt

3

Ingekomen stukken
a.

Vanaf in januari 2019 werkt GGD NOG aan het programma Doorontwikkeling Jeugdgezondheid. Verschillende pilots, gebaseerd op landelijke ontwikkelingen en ervaringen van de
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, zijn uitgevoerd en geëvalueerd. Een deel van deze
pilots zijn onderdeel geworden van het programma Jeugdgezondheid, zoals de GGD dat
aanbiedt aan jeugdigen 4-18-jarigen in de regio Noord- en Oost-Gelderland.
De focus lag in 2020 en 2021 met name op:
 vergroten van ouderbetrokkenheid, door digitaal meer aanwezig te zijn (o.a. Groeigidsapp);
 meer collectieve werkwijzen in het basispakket jeugdgezondheid (KinderrechtenNU,
workshop Veerkracht in klas 3 of 4 VO)
 versterken van integrale jeugdgezondheid (o.a. gezamenlijk gebruik Groeigids-app en
MijnKinddossier samen met Yunio en Vérian, pilot Noord-Veluwe zelf plannen afspraken
door ouders).
Met het programma Doorontwikkeling jeugdgezondheid heeft GGD NOG inhoudelijke
vernieuwingen in gang gezet. Niettemin heeft het MT de conclusie getrokken dat het
momenteel onvoldoende beeld heeft van de (kwaliteit van de) JGZ-diensten en de mate
waarin dit voldoet aan wettelijke kaders en de behoeften van gemeenten en ouders.
Daarnaast ervaren de teams de werkdruk als erg hoog. Door activiteiten anders te
organiseren kan deze werkdruk mogelijk verlicht worden. Voor de verantwoording en
budgettering van de JGZ dienstverlening is behoefte aan een objectief inzicht in de geleverde
(wat doen we allemaal) en afgenomen (waar betalen gemeenten voor) dienstverlening.
Het MT heeft daarom Bureau12 een onderzoeksopdracht gegeven voor het eerste halfjaar
2022. Dit bureau heeft bij andere jeugdgezondheidsorganisaties vergelijkbare analyses uit
gevoerd.
Voorstel: voor kennisgeving aan te nemen.

b.

Per 1 januari 2022 is het wettelijk verplicht dat ouders en jongeren (12-16 jaar) – naast
geïnformeerde toestemming voor de vaccinatie zelf - toestemming geven voor gegevensuitwisseling tussen het RIVM en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit wordt “informed
consent” genoemd (in feite een onjuiste naam, want het gaat alleen om expliciete
toestemming voor het delen van gegevens). Het gevolg is dat RIVM en de JGZ gegevens over
de vaccinatiestatus niet langer automatisch uitwisselen. Er komt minder inzicht in de
vaccinatiegraad en het wordt moeilijk de juiste kinderen uit te nodigen.
GGD NOG heeft – net als andere organisaties voor jeugdgezondheidszorg – de invoering
voorbereid, hoewel er landelijk lang onduidelijkheid was over de kaders en de praktische
invulling.
De Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim heeft een memo over de zorgen rond
“informed consent” ingebracht in de Bestuurlijke adviescommissie Publieke gezondheid (bac
PG, het overleg van GGD-voorzitters). De bac PG heeft haar steun uitgesproken. De bac PG wil
de zorgen bestuurlijk agenderen en met VWS in gesprek over uit- en afstel. Het dagelijks
bestuur heeft zijn steun ook uitgesproken.
1
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Voorstel: voor kennisgeving aan te nemen.

Bijlagen:
-
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

4

Overlegdatum:

17-2-2022

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





Op 25 januari kondigde het kabinet versoepelingen aan. Op 15 februari is er opnieuw een
‘weegmoment’ en een persconferentie.
De minister heeft op 8 februari 2022 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de “Korte
termijn aanpak Covid-19 en doorkijk lange termijn”. Deze brief schetst alleen de aanpak van de
korte termijn. Informatie over de brede lange termijnstrategie volgt begin maart en over het
traject Pandemische Paraatheid dit voorjaar.
Het kabinet wil met herziene doelstellingen een beweging maken van uitsluiting van risico’s naar
meer beheersing daarvan en naar een zo normaal mogelijke manier van leven.
Belangrijke punten voor de taak van de GGD’en:
- De komende weken zal het test- en traceerbeleid verder tegen het licht worden gehouden,
om op weg naar de zomer van 2022 een effectief testbeleid te organiseren dat passend is bij
de epidemiologische context op dat moment en flexibel genoeg is om zich aan te kunnen
passen aan een veranderende situatie.
- Het is van belang om grondig naar de toekomst en houdbaarheid van het bron- en
contactonderzoek (BCO) te kijken. Voor de strategie bezien we de toegevoegde waarde van
BCO op de lange termijn. De komende weken wordt hier met de GGD’en en het RIVM nader
naar gekeken.
- Vaccineren blijft nog steeds een van de meest belangrijke manieren om mensen te kunnen
beschermen tegen ernstige ziekte en sterfte door Covid-19. Hoe hoger de vaccinatiegraad,
hoe minder de druk op de zorg of de noodzaak voor contactbeperkende maatregelen. De
komende maanden blijft het kabinet hier volop op inzetten. Belangrijke elementen in de
strategie zijn de beschikbaarheid van de juiste vaccins, kennis over de werkingsduur,
beschikbare infrastructuur en mensen om snel de vaccins te zetten. De Gezondheidsraad is
gevraagd te adviseren over het nut en de noodzaak van een additionele boostcampagne in
de komende maanden.
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In zijn brief van 10 februari 2022 geeft het kabinet aan welke versoepelingen het voor zich ziet
om recht te doen aan de sociaalmaatschappelijke effecten van de huidige maatregelen, alsook
het borgen van de toegankelijkheid van de gehele zorgketen.
Het RIVM publiceert wekelijks de vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad per wijk, zowel
cumulatief als uitgesplitst per kalenderweek. Zie ook de RACC-update van 10 februari 2022.
De Stichting ICAM (Initiatieven Collectieve Acties Massaschade) heeft o.a. GGD NOG een
aansprakelijkheidsstelling gestuurd voor het covid-datalek in 2021. ICAM wil primair de Staat
aansprakelijk stellen en subsidiair de GGD’en. Eerst doet ICAM een uitnodiging tot overleg. VWS
heeft aangegeven in gesprek te willen gaan met de stichting.
GGD GHOR Nederland veroordeelt het beschuldigen van GGD-medewerkers door Forum voor
Democratie. De partij stelt onder meer dat GGD-medewerkers bij het vaccineren van tieners niet
volgens de wet handelen. In een video die verscheen op social media zetten de makers ervan
GGD-medewerkers in een kwaad daglicht. Ook op andere social mediakanalen publiceren
sympathisanten van de makers negatieve berichten. Zie nieuwsbericht GGD GHOR Nederland
De hoge aantallen testen en besmettingen vragen heel veel van de covid-registratiesystemen. Dit
leidt regelmatig tot storingen. Landelijk en regionaal wordt hard gewerkt om de systemen te
verbeteren en om de administratieve handelingen te verminderen.

2. Aanpak en ontwikkeling in regio NOG














Wekelijks brengt de GGD een nieuwe situatieschets uit. Zie op de website van GGD NOG. De
situatieschets geeft actuele informatie over aantallen besmettingen, testen, vaccinaties en
ziekenhuisopnamen.
De afgelopen weken was er grote druk op de 7 testlocaties van GGD NOG. Het wordt nu wat
rustiger. De GGD voldoet aan de opgedragen capaciteit. Er is ook nog steeds capaciteit voor de
prio-testen voor medewerkers in de zorg en het onderwijs.
De werkwijze bij bron- en contactonderzoek is afhankelijk van de aantallen besmettingen. De
werkwijze wordt landelijk bepaald en door alle GGD’en identiek uitgevoerd. Bij de huidige hoge
aantallen gemelde besmettingen houdt de GGD steekproeven door te bellen met indexen
(gemelde besmette personen). Hiermee houden we zicht op de verspreiding van het virus.
Daarnaast belt de GGD op basis van een prioriteitenschema nog uitslagen door aan indexen die
niet of waarschijnlijk niet bekend zijn met de uitslag van de test. De GGD verzamelt dan ook
informatie voor de surveillance.
Na de massale boostercampagne verleggen we de focus weer naar fijnmazig vaccineren: meer
capaciteit inzetten om dicht bij de burgers te vaccineren. In de regio NOG zijn er 4 permanente
vaccinatielocaties, verspreid over de regio: Apeldoorn, Doetinchem, Lichtenvoorde en
Harderwijk. Zie ook de website: Vaccinatielocaties | GGD NOG.
Tussen week 7 en week 16 komen twee mobiele vaccinatielocaties 2 keer 3 dagen naar alle
gemeenten (behalve de gemeenten met een permanente vaccinatielocatie). In week 12
evalueert de GGD de opkomst. Afhankelijk van de ontwikkeling van het virus, de opkomst en het
landelijk beleid maakt de GGD een planning voor de periode na week 16.
Een arts infectieziektebestrijding van GGD NOG heeft elke twee weken overleg met de
crisisteams van de huisartsen. Hierin is de hele regio NOG en de beroepsvereniging van de
huisartsen (LHV) vertegenwoordigd. In dit overleg worden op een laagdrempelige wijze actuele
zaken besproken die betrekking hebben op de covid-uitbraak.
De GGD werkt aan de inbedding van covid-projectorganisatie in de reguliere organisatie.
Hiervoor zijn vier kwartiermakers aangesteld. Het is belangrijk de kennis en ervaring te behouden
die de afgelopen twee jaar is opgedaan. Tegelijkertijd moet de organisatie flexibel blijven en
kunnen op- en afschalen. Aan de hand van (landelijke) scenario’s worden de opties onderzocht.
Doordeweeks bellen dagelijks 400 tot 700 inwoners de GGD met vragen over covid. In het
weekend liggen de aantallen iets lager: 300 tot 350. Afgelopen week is GGD gestart met Chatbot
online. Dit is een chatfunctie op de website waarin burgers vragen kunnen stellen. Het doel is het
aantal telefoontjes te verminderen en richting te geven. Als de Chatbot geen antwoord heeft, is
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er 7 dagen per week tijdens kantooruren de mogelijkheid om via een live-chat contact te hebben
met een GGD-medewerker.
De directeur publieke gezondheid informeert regelmatig de burgemeesters in het algemeen
bestuur van de Veiligheidsregio NOG over de ontwikkelingen.

Communicatie
-

Vervolg

Wij blijven uw bestuur periodiek informeren over de ontwikkelingen en de actuele stand van zaken.

Warnsveld, 14 februari 2021
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
-
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Algemeen bestuur
Agendapunt:
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Overlegdatum:

17-2-2022

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Adviesnota
Onderwerp

3e Begrotingswijziging 2022

Voorstel

1. de 3e wijziging van de begroting 2022 vast te stellen;

Inleiding

Op 18 november 2021 heeft u de 2e begrotingswijziging 2022 vastgesteld. Deze begrotingswijziging
was gebaseerd op de Productraming 2022. In dezelfde vergadering heeft u ingestemd met de
financiële uitwerking van GGD NOG robuust (voorheen takendiscussie). Daarnaast is na het opstellen
van de Productraming duidelijk geworden dat de GGD ook in 2022 een belangrijke rol heeft in de
bestrijding van COVID-19.
De Productraming 2022 is aangevuld met de financiële uitwerking van GGD NOG robuust en met de
baten en lasten van de bestrijding van COVID-19. Op 17 januari 2022 hebben wij de aangepaste
Productraming 2022 vastgesteld. Omdat bij de definitieve verdeling de budgetten per programma
zijn veranderd, hebben wij een 3e wijziging van de begroting 2022 opgesteld.

Beoogd effect




In financieel opzicht is de verdeling van de budgetten over de programma’s en producten
vastgesteld.
Het dagelijks bestuur is gemachtigd tot het doen van inkomsten en uitgaven zoals opgenomen in
de Programmabegroting 2022 na 3e wijziging.
De (deel)budgethouders zijn gemachtigd tot het doen van inkomsten en uitgaven zoals
opgenomen in de Productenraming 2022.

Argumenten
1.1. De door ons vastgestelde Productenraming 2022 leidt tot een verandering in verdeling van de
budgetten over de programma’s uit de Programmabegroting 2022 inclusief 2e begrotingswijziging
2022.
Omdat bij de definitieve verdeling de budgetten per Programma veranderen, hebben wij de 2e
wijziging van de begroting 2022 opgesteld. De wijzigingen ten opzichte van de 2e begrotingswijziging
2022 hebben geen gevolgen voor de inwonerbijdrage. Wij stellen voor de bijgevoegde 3e wijziging
vast te stellen. De begrotingswijziging is op baten- en lastenniveau. De wijziging heeft een sluitend
saldo.
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1.2. Het ministerie van VWS heeft 5 november 2021 de GGD’en opdracht gegeven om in 2022 alle
taken uit te voeren die nodig zijn voor de bestrijding van COVID-19.
De verwachte baten en lasten voor de bestrijding van COVID-19 zijn kostenneutraal in de aangepaste
productraming 2022 verwerkt. VWS heeft in een brief van 5 november 2021 toegezegd dat ook in
2022 alle kosten die verband houden met de bestrijding van het COVID-19 virus worden vergoed.
1.3. De financiële uitwerking van GGD Nog robuust zijn conform AB besluit van 18 november 2021
opgenomen
U heeft besloten dat de structurele bijdrage in 2022 niet bij de gemeenten in rekening wordt
gebracht. Dit bedrag van € 565.000 is meegenomen onder COVID-19 bestrijding als achterstanden.
De incidentele lasten dekken we in 2022 uit de reserve frictie bijdrage Apeldoorn.

Kanttekeningen
1.1.De baten en lasten voor de bestrijding van COVID-19 zijn een inschatting.
Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat zij in 2022 alle kosten voor de bestrijding van COVID19 vergoeden. In de bestuursrapportage houden wij uw bestuur op hoogte van ontwikkeling van de
kosten voor de bestrijding van COVID-19. Dit heeft geen invloed op het saldo.

Financiën

Betreft actualisatie van de baten en lasten, zonder gevolgen voor de inwonerbijdrage van de
gemeenten.

Vervolg
Na vaststelling door het AB op 17 februari 2022 sturen wij de 3e begrotingswijziging 2022 ter
informatie aan gedeputeerde staten van Gelderland.

Communicatie
Warnsveld, 17 februari 2022
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen

1. 3e begrotingswijziging 2022
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Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

BESLUIT:

de derde wijziging van de begroting 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 februari 2022,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid
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C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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3e begrotingswijziging 2022
Op 18 november 2021 heeft het algemeen bestuur de 2e begrotingswijziging 2022 vastgesteld. Het dagelijks
bestuur is daarmee gemachtigd tot het doen van inkomsten en uitgaven op programmaniveau. Gelijktijdig is ook
ingestemd met de financiële uitwerking van de takendiscussie. Deze is samen met de baten en lasten van de
COVID-19-bestrijding meegenomen in de 3e begrotingswijziging. In het onderstaande overzicht staat per
programma de 2e begrotingswijziging 2022 en de 3e begrotingswijziging 2022 en de verschillen tussen beide.
Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per
programma

2e begrotings
wijziging 2022

3e begrotings
wijziging 2022

afwijking

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

1.170
5.438
-4.268
0
0
-4.268

1.171
5.421
-4.250
0
0
-4.250

1
-17
18
0
0
18

6.326
7.621
-1.295
0
0
-1.295

56.670
47.787
8.883
0
0
8.883

50.344
40.166
10.178
0
0
10.178

539
1.918
-1.379
28
0
-1.407

729
2.100
-1.371
28
0
-1.399

190
182
8
0
0
8

51
5.607
-5.556
0
0
-5.556

51
15.629
-15.578
0
0
-15.578

0
10.022
-10.022
0
0
-10.022

12.874
348
12.526
0
0
12.526

12.623
737
11.886
0
458
12.344

-251
389
-640
0
458
-182

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
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Bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten

2e begrotings
wijziging 2022

3e begrotings
wijziging 2022

afwijking

GGD Noord- en Oost Gelderland
20.960
20.932
28
28
0
0

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

71.244
71.674
-430
28
458
0

50.284
50.742
-458
0
458
0

Algemeen
VWS heeft toegezegd dat ook in 2022 alle kosten die verband houden met de bestrijding van het COVID-19 virus
worden vergoed. De bestrijding van COVID-19 is als een apart product onder het programma Algemene
Gezondheidzorg opgenomen. In de 3e begrotingswijziging is de financiële uitwerking van GGDNOG Robuust
(voorheen takendiscussie) meegenomen. Ook is er een inschatting meegenomen van de baten en lasten van de
bestrijding van het COVID-19 virus.
De 3e begrotingswijziging 2021 heeft een saldo € 0.
Algemene Gezondheid
De baten bij Algemene Gezondheid stijgen met € 50 miljoen als gevolg van de COVID-19-bestrijding. Hier staat
een stijging van de lasten tegenover van € 40 miljoen bij algemene gezondheid, daarnaast stijgen ook de
overheadlasten met € 10 miljoen. Deze lasten staan bij het programma overhead.
Verder stijgen ook de opbrengsten voor toezicht kinderopvang. Het ministerie van Sociale zaken en
werkgelegenheid heeft de beleidsregel Werkwijze toezichthouder kinderopvang gewijzigd waardoor de GGD
meer taken moet uitvoeren. Tegenover de baten staan ook hogere lasten voor personeel en voor overhead.
Kennis & Expertise
Zowel de baten als de lasten stijgen bij het programma Kennis & Expertise. Voor COVID-19 heeft GGD NOG
opdrachten gekregen om een aantal extra monitors op te leveren.
Overhead
De overhead lasten stijgen met name door COVID-19. Daarnaast stijgen de lasten als gevolg van de financiële
uitwerking van GGD NOG Robuust. Een deel van de lasten kan gedekt worden uit COVID geld.
Inwonerbijdrage en projecten
De inkomsten uit de inwonerbijdrage zijn op € 12.623.483 en veranderen in de 3e begrotingswijziging niet.
Doordat er € 50 miljoen aan COVID-baten zijn meegenomen gaan we ervan uit dat de nog te ramen producten
volledig is behaald. Hierdoor dalen de baten op het programma inwonerbijdrage en projecten met € 250.000 en
de lasten met ruim € 185.000.
De lasten stijgen als gevolg van de incidentele lasten die zijn opgenomen in GGD NOG robuust. Deze lasten
worden gedekt uit de onttrekking reserve.

GGD Noord en Oost Gelderland
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Meerjarenbegroting per programma 2022-2025
bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per
programma

2e begrotings 3e begrotings Meerjaren Meerjaren
Meerjaren
wijziging 2022 wijziging 2022 raming 2023 raming 2024 raming 2025

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

1.170
5.438
-4.268
0
0
-4.268

1.171
5.421
-4.250
0
0
-4.250

1.029
5.293
-4.264
0
0
-4.264

1.029
5.293
-4.264
0
0
-4.264

1.029
5.293
-4.264
0
0
-4.264

6.326
7.621
-1.295
0
0
-1.295

56.670
47.787
8.883
0
0
8.883

6.945
7.826
-881
0
0
-881

6.945
7.791
-846
0
0
-846

6.945
7.791
-846
0
0
-846

539
1.918
-1.379
28
0
-1.407

729
2.100
-1.371
28
0
-1.399

544
1.977
-1.433
28
0
-1.461

544
1.977
-1.433
28
0
-1.461

544
1.977
-1.433
28
0
-1.461

51
5.607
-5.556
0
0
-5.556

51
15.629
-15.578
0
0
-15.578

51
6.969
-6.918
0
0
-6.918

51
6.606
-6.555
0
0
-6.555

51
6.485
-6.434
0
0
-6.434

12.874
348
12.526
0
0
12.526

12.623
737
11.886
0
458
12.344

13.775
450
13.325
0
199
13.524

13.576
450
13.126
0
0
13.126

13.455
450
13.005
0
0
13.005

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
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Meerjarenbegroting totaal GGD 2022-2025
bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten

2e begrotings 3e begrotings Meerjaren Meerjaren
Meerjaren
wijziging 2022 wijziging 2022 raming 2023 raming 2024 raming 2025

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

20.960
20.932
28
28
0
0

71.244
71.674
-430
28
458
0

22.344
22.515
-171
28
199
0

22.145
22.117
28
28
0
0

22.024
21.996
28
28
0
0

Meerjarenraming 2023 t/m 2025
In de meerjarenraming 2023 -2025 zijn geen baten en lasten voor de bestrijding van COVID-19 meegenomen. De
financiële uitkomsten van GGD NOG robuust zijn in de meerjarenraming verwerkt. In 2023 is er nog een
onttrekking reserve frictiebijdrage Apeldoorn. Met deze onttrekking is de stand van de reserve per 1-1-2024 nul.
Alle bedragen zijn in prijspeil 2022.
Voor 2022 en verder sluiten de begrotingen.
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Bijdragen deelnemende gemeenten 2022

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

237.815
384.485
316.412
510.908
316.017
259.317
345.051
254.660
2.624.665

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

1.345.622
170.496
271.109
99.846
0
153.321
277.209
202.509
0
392.809
2.912.921

0
183.070
291.104
107.210
-3.524
164.629
297.655
217.445
-7.067
421.780
1.672.302

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

191.337
220.639
397.897
228.904
194.007
199.022
1.431.805

205.449
236.912
427.243
245.786
208.316
213.700
1.537.406

396.786
457.551
825.139
474.690
402.324
412.722
2.969.212

Totaal GGD NOG

831.319

666.549

6.789.109

5.834.373
3.524
7.067
5.844.964
8,272

12.623.483
3.524
7.067
12.634.073
16,439

Korting Hattem ivm logopedie
Korting Voorst ivm logopedie
Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner
Bijdrage per inwoner

GGD Noord en Oost Gelderland
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

6

Overlegdatum:

17-2-2022

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Adviesnota
Onderwerp

Actualisering prioriteiten Programmabegroting 2022

Voorstel

1. De vierde wijziging van de Programmabegroting 2022 vast te stellen.

Inleiding

We leggen de vierde begrotingswijziging van de Programmabegroting 2022 aan u voor. Deze
begrotingswijziging is alleen inhoudelijk van aard en heeft geen financiële gevolgen.
De concept-Programmabegroting 2022 is in de eerste maanden van 2021 opgesteld. Nadien zijn er
diverse ontwikkelingen geweest. Hierdoor zijn niet meer alle prioriteiten in de Programmabegroting
actueel. Met deze inhoudelijke begrotingswijziging leggen wij geactualiseerde en daarmee meer
reële prioriteiten aan u voor. Over deze prioriteiten leggen wij via de bestuursrapportage
verantwoording af. Een aantal prioriteiten is bovendien wat compacter verwoord.
In de bijlage staan de wijzigingen van de prioriteiten aangegeven, gevolgd door het uiteindelijke
voorstel (zonder wijzigingen).

Beoogd effect

Actuele prioriteiten in de Programmabegroting 2022, waarover in de bestuursrapportage
verantwoording wordt afgelegd.

Argumenten

1.1
De actualisering zorgt ervoor dat de prioriteiten in de begroting zo actueel mogelijk zijn.
Gedurende het jaar leggen wij verantwoording af over de stand van zaken rondom de genoemde
prioriteiten. Dit gebeurt in de bestuursrapportage. Met de voorgestelde aanpassingen past u de
oorspronkelijke prioriteiten aan de actuele ontwikkelingen aan.
De aanpassingen komen voort uit ontwikkelingen rondom het Rijksvaccinatieprogramma, de COVID19-bestrijding, de Omgevingswet, Forensische Geneeskunde en de samenwerking met de
gemeenten.
Ook de besluiten van uw algemeen bestuur van 18 november 2021 zijn in de nieuwe prioriteiten
verwerkt. Dit betreft het afronden van de takendiscussie c.q. het robuuster maken van de GGD en de
ontwikkelingen rondom Jeugdgezondheid Adolescenten. Bovendien zijn voor het strategisch
personeelsbeleid een aantal maatregelen wat concreter benoemd.
Tenslotte zijn enkele prioriteiten wat compacter omschreven, maar inhoudelijk gelijk gebleven.

1
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Kanttekeningen

1.1
Er zijn geen financiële wijzigingen; in dat opzicht blijft de begroting ongewijzigd.
De begrotingswijziging heeft alleen inhoudelijke aspecten. De geactualiseerde prioriteiten worden
met de begrote middelen gerealiseerd. De verantwoording via de bestuursrapportage vindt hiermee
plaats over zo actueel mogelijke prioriteiten.
1.2
Er zijn ook gedurende het jaar nog ontwikkelingen mogelijk.
We proberen de begroting zo actueel mogelijk te houden. De afgelopen periode zijn er veel
ontwikkelingen geweest, waardoor een aanpassing van de prioriteiten gewenst is. Indien er
gedurende het lopende jaar nieuwe relevante ontwikkelingen zijn, zullen wij u hierover informeren.

Financiën

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan deze inhoudelijke begrotingswijziging.

Vervolg

De vastgestelde begrotingswijziging wordt aan gedeputeerde staten van Gelderland gezonden. De
actuele prioriteiten nemen wij mee in de bestuursrapportage.

Communicatie

Zoals gebruikelijk rondom de vergaderingen van het algemeen bestuur. De raden van de gemeenten
worden geïnformeerd via het verslag van het algemeen bestuur.

Warnsveld, 17 januari 2022
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen

1. Actualisering prioriteiten Programmabegroting 2022 4e wijziging.
- overzicht actualisering met wijzigingen in de oorspronkelijke prioriteiten
- geactualiseerde prioriteiten
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Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

BESLUIT:

de vierde wijziging van de begroting 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 februari 2022,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

GGD Noord en Oost Gelderland

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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Actualisering prioriteiten Programmabegroting 2022
Oorspronkelijke prioriteiten
Programmabegroting 2022
(met doorhalingen)

Voorstel actualisering prioriteiten
(toevoegingen in een andere kleur)

Programma Jeugdgezondheid
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.

1. Accent op veerkracht en weerbaarheid bij jongeren
Via lessen/workshops wordt op verschillende wijze,
passend bij de leeftijd, aandacht besteed aan de
boodschap: ‘als er iets is waar je mee zit, ga naar een
volwassene die je vertrouwt en praat erover. Blijf er niet
alleen mee zitten’.
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 GGD onderzoekt de mogelijkheden om het aanbod op
onderdelen anders vorm te geven, passend binnen het
Basispakket Jeugdgezondheidszorg. De GGD werkt hierin
samen met gemeenten, Jeugdgezondheid 0-4 jaar en
andere ketenpartners. Zodra dit is afgerond worden de
resultaten hiervan geïmplementeerd.

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
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Het aanbod Jeugdgezondheid Adolescenten is onderdeel
van het landelijk vastgelegde takenpakket van
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Oorspronkelijke prioriteiten
Programmabegroting 2022
(met doorhalingen)
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.

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).

Voorstel actualisering prioriteiten
(toevoegingen in een andere kleur)

Het algemeen bestuur heeft op 18 november
kennisgenomen van de uitkomsten van ambtelijke
gesprekken over hoe het aanbod Jeugdgezondheid
Adolescenten kan worden ingevuld. Ook heeft het AB
ingestemd met de aankondiging in de Uitgangspuntennota
2023 van het voorstel dat Jeugdgezondheid Adolescenten
vanaf 2023 wordt opgenomen in de inwonerbijdrage voor
de betrokken 21 gemeenten.
In het eerste kwartaal van 2022 gaan gemeenten per
subregio met de GGD de invulling van Jeugdgezondheid
Adolescenten voor 2023 bepalen.
3. Rijksvaccinatieprogramma
In 2022 is het RVP uitgebreid met de HPV-vaccinatie voor
jongens en is de leeftijd waarop de HPV-vaccinatie wordt
gegeven verlaagd van 12 naar 10 jaar.
Het algemeen bestuur heeft op 8 juli 2021 extra middelen
voor de uitbreiding van het RVP beschikbaar gesteld. De
gemeenten ontvangen hiervoor compensatie in het
gemeentefonds.
Daarnaast start in 2022 een inhaalcampagne voor de
vaccinatie van 18-26 - jarigen tegen HPV. VWS bekostigt de
inhaalcampagne via de subsidieregeling publieke
gezondheid voor het jaar 2022.
Ook 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.
De GGD monitort de opkomst en rapporteert over de
vaccinatiegraad.

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.

Programma Algemene gezondheidszorg
4. COVID-19 en Infectieziektebestrijding
Ook in 2022 zal de bestrijding van COVID-19 nog veel
aandacht krijgen, hoewel naar verwachting minder
GGD Noord en Oost Gelderland
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Oorspronkelijke prioriteiten
Programmabegroting 2022
(met doorhalingen)

Voorstel actualisering prioriteiten
(toevoegingen in een andere kleur)

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.

contactonderzoek, testen en vaccineren. Het ministerie
van VWS financiert alle kosten voor de COVID-19bestrijding.

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.

5. Omgevingswet
Gemeenten, GGD en andere ketenpartners zijn intensief in
gesprek om samen de uitgangspunten van de
Omgevingswet vorm te geven.
Komende tijd wordt gewerkt aan concrete werkafspraken.
De GGD maakt daarbij duidelijk welke dienstverlening
geboden wordt aan de gemeenten.

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.
Het resultaat van de aanbesteding zal wellicht de nodige
aanpassingen geven in de werkwijze en de samenwerking
met andere GGD’en in Oost-Nederland.

6. Forensische geneeskunde
De minister vindt het belangrijk dat forensisch medisch
onderzoek (in opdracht van Justitie) en lijkschouw (in
opdracht van gemeenten) snel en goed geborgd worden in
de organisatie van de GGD’en. Met opschorting van de
aanbesteding van de Medische Arrestantenzorg krijgen de
GGD’en hiervoor de ruimte.
Tegelijkertijd kondigde de minister aan dat het proces om
enerzijds forensisch medisch onderzoek en lijkschouw
(publieke taak) en anderzijds de Medische Arrestantenzorg
(huisartsenzorg) als afzonderlijke werkvelden neer te
zetten, wel doorgaat.

De grillige ontwikkelingen rondom het COVID-19-virus
kunnen ertoe leiden dat de bestrijding ervan – in opdracht
van VWS – ten koste gaat van andere prioriteiten in deze
Programmabegroting.
Landelijk wordt de bestrijding van COVID-19 geëvalueerd.
In deze evaluatie worden wellicht ook keuzes gemaakt ten
aanzien van de landelijke en regionale organisatie van de
infectieziektebestrijding. We volgen de ontwikkelingen en
springen in zodra er meer duidelijkheid is.

Gemeenten geven aan een groter beroep te gaan doen op
de GGD, zowel voor beleidsadvisering in het ruimtelijk
domein als voor individuele omgevingsvergunningen. Er is
meer behoefte aan onderzoek en aan uitleg bij inwoners
en gemeenten.
Wij gaan samen met gemeenten in kaart brengen wat
nodig is om aan de groeiende vraag te voldoen.

Op dit moment voert de GGD alle genoemde forensische
taken in samenhang uit. Wanneer een taak afvalt,
GGD Noord en Oost Gelderland
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Oorspronkelijke prioriteiten
Programmabegroting 2022
(met doorhalingen)

Voorstel actualisering prioriteiten
(toevoegingen in een andere kleur)
betekent dat een verschraling van de inzet. Bovendien gaat
dit ten koste van een efficiënte uitvoering van de
lijkschouw, waardoor dit mogelijk voor extra kosten zorgt.
De komende twee jaar bouwt de GGD de bestaande
samenwerking met andere GGD’en in Oost-Nederland op
het terrein van de forensisch geneeskundige zorg verder
uit.

7. Tuberculosebestrijding
Wij gaan de samenwerking met andere GGD’en in OostNederland 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.

7. Tuberculosebestrijding (geen wijzigingen)

Programma Kennis en Expertise
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.

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.

Onder andere het verkleinen van
gezondheidsachterstanden en vitaal ouder worden krijgen
hier nadrukkelijke aandacht. We zoeken hierbij aansluiting
bij en geven inhoud aan het lokaal/regionaal
gezondheidsbeleid en het beleid in het sociaal domein in
de 3 regio’s:





In de subregio Midden-IJssel/Oost Veluwe staan
de thema’s roken en gezond ouder worden
centraal.
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.

GGD Noord en Oost Gelderland





In Midden-IJssel/Oost Veluwe loopt het project
“Rookvrije Generatie Midden-IJssel/Oost-Veluwe”
en werken diverse gemeenten middels lokale
preventie- en sportakkoorden aan verbetering op
een of meerdere van de thema’s Bewegen, Roken,
Alcohol, Voeding of Ontspanning (BRAVO).
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.
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Oorspronkelijke prioriteiten
Programmabegroting 2022
(met doorhalingen)


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.

Voorstel actualisering prioriteiten
(toevoegingen in een andere kleur)


Op de Noord Veluwe staan preventie- en
sportakkoorden en de regionale gezondheidsnota
centraal. Gemeenten oriënteren zich o.a. op een
ketenaanpak overgewicht jeugd, aanpak op
middelengebruik (IJslands model) en gezond
ouder worden.

9. Trends in de volksgezondheid
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.
Daarnaast werken wij waar nodig mee aan de landelijke
Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Dit
gezondheidsonderzoek helpt bij het inzichtelijk maken van
de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij mensen als
gevolg van de coronacrisis.
De resultaten van deze onderzoeken zijn richtinggevend
voor onze advisering en de ontwikkeling van onze
producten, bijvoorbeeld rondom de veerkracht en vitaliteit
van kwetsbare groepen. Wij stemmen dit af met de
behoeften van de gemeenten.

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
GGD Noord en Oost Gelderland

10. Academische Werkplaats AGORA
Vanuit het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid,
onderdeel van AGORA, ondersteunen we gemeenten bij
beleidsvraagstukken rond het aantonen van effectiviteit
van beleid- en gezondheidsprogramma’s.
Op verschillende manieren, en vaak met externe subsidies,
speelt AGORA in op de aanwezige groeimogelijkheden:
1. Doorontwikkeling van beleids- en
leefstijlprogramma’s
2. Doorontwikkeling van evaluatie- en
onderzoeksmethodieken
3. Samen leren.
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Oorspronkelijke prioriteiten
Programmabegroting 2022
(met doorhalingen)

Voorstel actualisering prioriteiten
(toevoegingen in een andere kleur)

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 OostGelderland. 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
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.

11. NOG Fitter en Vitaler
Wij werken in 2022 aan het doorontwikkelen van het
aanbod, waarbij wordt 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.

12. NOG gezonder oud worden
Wij zetten 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.

Programma Inwonerbijdrage en organisatieprojecten
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

GGD Noord en Oost Gelderland

13. Aanpak en monitoring uitvoering besluiten GGD NOG
Robuust
Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de aanpak van
een zevental aandachtspunten als afronding van de
takendiscussie. Deze aandachtspunten zijn uitgewerkt in
de notitie “Koersnotitie in de praktijk brengen”. Ook zijn
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Oorspronkelijke prioriteiten
Programmabegroting 2022
(met doorhalingen)
takendiscussie – op een bijpassende inrichting van de
organisatie.

Voorstel actualisering prioriteiten
(toevoegingen in een andere kleur)
twee samenwerkingsopdrachten (met Het Servicecentrum
en VNOG) meegegeven. Hiermee geven wij een nieuwe
impuls aan de organisatieontwikkeling.
De monitoring van de uitwerking van deze
aandachtspunten en samenwerkingsopdrachten geven wij
in 2022 separaat, maar op dezelfde wijze vorm als wij bij
de Programmabegroting doen: wat gaan we doen, wat
hebben we gedaan en wat heeft het gekost? Het dagelijks
bestuur monitort de uitwerking nauwgezet en informeert
het algemeen bestuur hierover.

Programma Overhead
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.

14. Aandacht voor veerkracht en vitaliteit van kwetsbare
groepen
De COVID-19-pandemie heeft het belang van een gezonde
leefstijl duidelijk gemaakt.
Wij richten ons de komende periode nadrukkelijker op de
veerkracht en vitaliteit van kwetsbare groepen.
Deze focus komt tot uiting in de advisering door en
ontwikkeling van producten van de GGD, mede op basis
van de resultaten van onze eigen en landelijke
gezondheidsmonitors. Wij stemmen dit af met de
gemeenten.
Een actualisering van de Bestuursagenda in 2022 is, gelet
op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en het
aantreden van een nieuw bestuur, geen passende
oplossing.

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.

GGD Noord en Oost Gelderland

15. Passende informatie voor gemeenten
Samen met de gemeenten bezien wij hoe wij beter
inzichtelijk kunnen maken wat wij in en voor de
gemeenten doen. Met gemeenten komen wij tot nadere
voorstellen hiervoor. De mate van detaillering is daarbij
een punt van aandacht.
Wij gaan in overleg met gemeenten over het ontwikkelen
van een dashboard met de resultaten van de GGD.
Daarnaast willen wij raden van gemeenten, gezamenlijk of
individueel, informeren over het werk van de GGD.
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Voorstel actualisering prioriteiten
(toevoegingen in een andere kleur)

Paragraaf Bedrijfsvoering
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.

16. Strategisch personeelsbeleid
In 2022 actualiseren wij het strategisch personeelsbeleid.
Instrumenten hiervoor zijn een herijking van het
functiehuis en het reserveren van een budget voor
mogelijke arbeidsmarkttoelage. Daarnaast bieden wij
opleidingsplekken voor AIOS (Artsen in Opleiding tot
Specialist) aan. Tenslotte werken wij aan instrumenten om
werken bij de GGD aantrekkelijk te maken en te houden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vernieuwde prioriteiten na vaststelling
Programma Jeugdgezondheid
1. Accent op veerkracht en weerbaarheid bij jongeren
Via lessen/workshops wordt op verschillende wijze, passend bij de leeftijd, aandacht besteed aan de boodschap: ‘als
er iets is waar je mee zit, ga naar een volwassene die je vertrouwt en praat erover. Blijf er niet alleen mee zitten’.
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 GGD onderzoekt de mogelijkheden om het aanbod op onderdelen anders vorm te geven, passend binnen het
Basispakket Jeugdgezondheidszorg. De GGD werkt hierin samen met gemeenten, Jeugdgezondheid 0-4 jaar en
andere ketenpartners. 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.
Het algemeen bestuur heeft op 18 november kennisgenomen van de uitkomsten van ambtelijke gesprekken over hoe
het aanbod Jeugdgezondheid Adolescenten kan worden ingevuld. Ook heeft het AB ingestemd met de aankondiging
in de Uitgangspuntennota 2023 van het voorstel dat Jeugdgezondheid Adolescenten vanaf 2023 wordt opgenomen in
de inwonerbijdrage voor de betrokken 21 gemeenten.
In het eerste kwartaal van 2022 gaan gemeenten per subregio met de GGD de invulling van Jeugdgezondheid
Adolescenten voor 2023 bepalen.
3. Rijksvaccinatieprogramma
In 2022 is het RVP uitgebreid met de HPV-vaccinatie voor jongens en is de leeftijd waarop de HPV-vaccinatie wordt
gegeven verlaagd van 12 naar 10 jaar.
Het algemeen bestuur heeft op 8 juli 2021 extra middelen voor de uitbreiding van het RVP beschikbaar gesteld. De
gemeenten ontvangen hiervoor compensatie in het gemeentefonds.
Daarnaast start in 2022 een inhaalcampagne voor de vaccinatie van 18-26 - jarigen tegen HPV. VWS bekostigt de
inhaalcampagne via de subsidieregeling publieke gezondheid voor het jaar 2022.
Ook 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.
De GGD monitort de opkomst en rapporteert over de vaccinatiegraad.

GGD Noord en Oost Gelderland
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Programma Algemene gezondheidszorg
4. COVID-19 en Infectieziektebestrijding
Ook in 2022 krijgt de bestrijding van COVID-19 nog veel aandacht. Wij geven invulling aan onder meer bron- en
contactonderzoek, testen en vaccineren. Het ministerie van VWS financiert alle kosten voor de COVID-19-bestrijding.
De grillige ontwikkelingen rondom het COVID-19-virus kunnen ertoe leiden dat de bestrijding ervan – in opdracht van
VWS – ten koste gaat van andere prioriteiten in deze Programmabegroting.
Landelijk wordt de bestrijding van COVID-19 geëvalueerd. In deze evaluatie worden wellicht ook keuzes gemaakt ten
aanzien van de landelijke en regionale organisatie van de infectieziektebestrijding. We volgen de ontwikkelingen en
springen in zodra er meer duidelijkheid is.
5. Omgevingswet
Gemeenten, GGD en andere ketenpartners zijn intensief in gesprek om samen de uitgangspunten van de
Omgevingswet vorm te geven.
Komende tijd wordt gewerkt aan concrete werkafspraken. De GGD maakt daarbij duidelijk welke dienstverlening
geboden wordt aan de gemeenten.
Gemeenten geven aan een groter beroep te gaan doen op de GGD, zowel voor beleidsadvisering in het ruimtelijk
domein als voor individuele omgevingsvergunningen. Er is meer behoefte aan onderzoek en aan uitleg bij inwoners
en gemeenten.
Wij gaan samen met gemeenten in kaart brengen wat nodig is om aan de groeiende vraag te voldoen.
6. Forensische geneeskunde
De minister vindt het belangrijk dat forensisch medisch onderzoek (in opdracht van Justitie) en lijkschouw (in
opdracht van gemeenten) snel en goed geborgd worden in de organisatie van de GGD’en. Met opschorting van de
aanbesteding van de Medische Arrestantenzorg krijgen de GGD’en hiervoor de ruimte.
Tegelijkertijd kondigde de minister aan dat het proces om enerzijds forensisch medisch onderzoek en lijkschouw
(publieke taak) en anderzijds de Medische Arrestantenzorg (huisartsenzorg) als afzonderlijke werkvelden neer te
zetten, wel doorgaat.
Op dit moment voert de GGD alle genoemde forensische taken in samenhang uit. Wanneer een taak afvalt, betekent
dat een verschraling van de inzet. Bovendien gaat dit ten koste van een efficiënte uitvoering van de lijkschouw,
waardoor dit mogelijk voor extra kosten zorgt.
De komende twee jaar bouwt de GGD de bestaande samenwerking met andere GGD’en in Oost-Nederland op het
terrein van de forensisch geneeskundige zorg verder uit.
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.
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Programma Kennis en Expertise
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 zoeken hierbij aansluiting bij en geven inhoud aan het lokaal/regionaal gezondheidsbeleid en het
beleid in het sociaal domein in de 3 regio’s:





In Midden-IJssel/Oost Veluwe loopt het project “Rookvrije Generatie Midden-IJssel/Oost-Veluwe” en
werken diverse gemeenten middels lokale preventie- en sportakkoorden aan verbetering op een of
meerdere van de thema’s Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding of Ontspanning (BRAVO).
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 o.a. op een ketenaanpak overgewicht jeugd, aanpak op middelengebruik
(IJslands model) en gezond ouder worden.

9. Trends in de volksgezondheid
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.
Daarnaast werken wij waar nodig mee aan de landelijke Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Dit
gezondheidsonderzoek helpt bij het inzichtelijk maken van de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij mensen als
gevolg van de coronacrisis.
De resultaten van deze onderzoeken zijn richtinggevend voor onze advisering en de ontwikkeling van onze
producten, bijvoorbeeld rondom de veerkracht en vitaliteit van kwetsbare groepen. Wij stemmen dit af met de
behoeften van de gemeenten.
10. Academische Werkplaats AGORA
Vanuit het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid, onderdeel van AGORA, ondersteunen we gemeenten bij
beleidsvraagstukken rond het aantonen van effectiviteit van beleid- en gezondheidsprogramma’s.
Op verschillende manieren, en vaak met externe subsidies, speelt AGORA 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
Wij werken in 2022 aan het doorontwikkelen van het aanbod, waarbij wordt 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.
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12. NOG gezonder oud worden
Wij zetten 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.

Programma Inwonerbijdrage en organisatieprojecten
13. Aanpak en monitoring uitvoering besluiten GGD NOG Robuust
Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de aanpak van een zevental aandachtspunten als afronding van de
takendiscussie. Deze aandachtspunten zijn uitgewerkt in de notitie “Koersnotitie in de praktijk brengen”. Ook zijn
twee samenwerkingsopdrachten (met Het Servicecentrum en VNOG) meegegeven. Hiermee geven wij een nieuwe
impuls aan de organisatieontwikkeling.
De monitoring van de uitwerking van deze aandachtspunten en samenwerkingsopdrachten geven wij in 2022
separaat, maar op dezelfde wijze vorm als wij bij de Programmabegroting doen: wat gaan we doen, wat hebben we
gedaan en wat heeft het gekost? Het dagelijks bestuur monitort de uitwerking nauwgezet en informeert het
algemeen bestuur hierover.

Programma Overhead
14. Aandacht voor veerkracht en vitaliteit van kwetsbare groepen
De COVID-19-pandemie heeft het belang van een gezonde leefstijl duidelijk gemaakt.
Wij richten ons de komende periode nadrukkelijker op de veerkracht en vitaliteit van kwetsbare groepen.
Deze focus komt tot uiting in de advisering door en ontwikkeling van producten van de GGD, mede op basis van de
resultaten van onze eigen en landelijke gezondheidsmonitors. Wij stemmen dit af met de gemeenten.
Een actualisering van de Bestuursagenda in 2022 is, gelet op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en het
aantreden van een nieuw bestuur, geen passende oplossing.
15. Passende informatie voor gemeenten
Samen met de gemeenten bezien wij hoe wij beter inzichtelijk kunnen maken wat wij in en voor de gemeenten doen.
Met gemeenten komen wij tot nadere voorstellen hiervoor. De mate van detaillering is daarbij een punt van
aandacht.
Wij gaan in overleg met gemeenten over het ontwikkelen van een dashboard met de resultaten van de GGD.
Daarnaast willen wij raden van gemeenten, gezamenlijk of individueel, informeren over het werk van de GGD.

Paragraaf Bedrijfsvoering
16. Strategisch personeelsbeleid
In 2022 actualiseren wij het strategisch personeelsbeleid.
Instrumenten hiervoor zijn een herijking van het functiehuis en het reserveren van een budget voor mogelijke
arbeidsmarkttoelage. Daarnaast bieden wij opleidingsplekken voor AIOS (Artsen in Opleiding tot Specialist) aan.
Tenslotte werken wij aan instrumenten om werken bij de GGD aantrekkelijk te maken en te houden.
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Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG

Kennisnemen van

de Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG en de stand van zaken rondom de zienswijzen van de raden.

Inleiding

In december 2021 stuurden wij de Uitgangspuntennota voor de Programmabegroting 2023 naar de
raden van de gemeenten. Hierin staan de algemene beleidsmatige en financiële kaders voor de
begroting 2023. Als bijlage hierbij stuurden wij de raden de vergaderstukken van uw algemeen
bestuur van 18 november 2021 over de takendiscussie.
Tot 1 maart 2022 kunnen de raden hun zienswijze geven op deze Uitgangspuntennota.
Op het moment van het opstellen van deze informatienota zijn nog geen definitieve reacties
ontvangen. In de vergadering van 17 februari a.s. informeren wij u over de stand van zaken van de
ontvangen zienswijzen op dat moment. U kunt dan ook eventuele aanvullingen hierop inbrengen.

Kernboodschap
In de Uitgangspuntennota beschrijven wij enkele belangrijke algemene ontwikkelingen, gaan wij in
op enkele beleidsinhoudelijke ontwikkelingen en noemen wij het berekende indexeringspercentage
voor de inwonerbijdrage 2023.
Indexering
Het algemeen bestuur stelde op 21 november 2019 de systematiek vast voor het berekenen van de
indexering van de inwonerbijdrage. Op basis van deze systematiek stellen we voor de indexering van
de inwonerbijdrage 2023 voor de deelnemende gemeenten vast te stellen op 2,63%. Dit resulteert in
een inwonerbijdrage publieke gezondheid van € 8,38 per inwoner en een inwonerbijdrage
jeugdgezondheid van € 9,00 per inwoner.
Belangrijke ontwikkelingen
COVID-19-bestrijding
Ook de komende tijd blijft de belangrijkste opgave het kunnen reageren op de ontwikkelingen
omtrent de bestrijding van COVID-19 en de daarbij behorende scenario’s. We zijn sterk afhankelijk
van besluiten die op landelijk niveau worden genomen, maar waar mogelijk stemmen wij onze
uitvoering af met de gemeenten.
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Takendiscussie
In het kader van de takendiscussie besloot u op 18 november 2021 een zevental aandachtspunten uit
de notitie ‘Koersnotitie in de praktijk brengen’ aan te pakken. U stemde in met de dekking voor het
ondernemen van de nodige acties op deze aandachtspunten.
Daarnaast besloot u in te stemmen met het versterken van de samenwerking in Het Service Centrum
voor een aantal ondersteunende processen en met de Veiligheidsregio NOG, onder voorwaarde dat
de businesscase voor de kosten van GGD NOG positief is.
Beleidsinhoudelijke voornemens.
Naast COVID-19-bestrijding en de aandachtspunten uit de takendiscussie noemen wij in de
Uitgangspuntennota een aantal andere beleidsinhoudelijke onderwerpen. Dit betreft de
toenemende vragen op het terrein van de medische milieukunde en de ontwikkelingen rondom de
forensische geneeskunde. Verder noemen wij in de Uitgangspuntennota de ontwikkelingen bij de
doordecentralisatie van Beschermd Wonen, het toezicht op de Wmo en op de Kinderopvang. Deze
ontwikkelingen hebben gevolgen voor gemeenten en GGD. Ook gaan wij in op de actualisering van
het functieboek van de GGD. Tenslotte schetsen wij in de Uitgangspuntennota de ontwikkelingen bij
het Rijksvaccinatieprogramma en bij Jeugdgezondheid Adolescenten.
Voorstellen van invloed op de inwonerbijdrage 2023
In Uitgangspuntennota 2023 staan twee onderwerpen die financiële gevolgen hebben voor de
inwonerbijdrage voor de gemeenten in 2023. De financiële consequenties van deze voorstellen
leggen wij via twee begrotingswijzigingen aan u voor bij de Programmabegroting 2023. De
gemeenteraden kunnen hierop vooraf hun zienswijze geven.
Het gaat om:
 Aanpak van aandachtspunten takendiscussie
De uitvoering van het besluit over de takendiscussie resulteert voor 2023 in een verhoging van
de inwonerbijdrage met € 340.000,--. Voor 2023 is een incidentele bijdrage van de gemeenten
nodig van € 562.000 Dit wordt in de 1e begrotingswijziging 2023 verwerkt.
 Jeugdgezondheid Adolescenten
Wij zijn voornemens Jeugdgezondheid Adolescenten vanaf 2023 voor de 21 betrokken
gemeenten op te nemen in de inwonerbijdrage. Hiermee worden de kosten evenwichtig
verdeeld over de regio. Dit voorstel betekent voor 2023 een stijging van de inwonerbijdrage met
€ 380.000,--. Daar staat een daling tegenover van subsidie/maatwerk bijdrage van
€ 347.352,--. Dit wordt in de 2e begrotingswijziging 2023 verwerkt.

Communicatie
---

Vervolg

De zienswijzen van de gemeenten verwerken wij in de concept-Programmabegroting 2023. Deze
leggen wij op 7 april 2022 aan uw bestuur voor.

Warnsveld, 17 januari 2022
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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1
1.1

Inleiding
GGD: Gezondheidsdienst van de gemeenten

De GGD is de gezondheidsdienst van de gemeenten. Met de activiteiten van de GGD richten wij ons
op het gezonder maken van de inwoners van de regio. Onze missie luidt dan ook:
“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.”
Deze activiteiten voeren wij uit in opdracht van en samen met gemeenten en samen met onze
ketenpartners.
De taken van de GGD zijn te onderscheiden in:
1. A-taken:
Wettelijke GGD-taken die wij voor gemeenten uitvoeren. Dit zijn kerntaken uit de Wet
publieke gezondheid, Wet kinderopvang en Wet veiligheidsregio's.
2. B-taken:
Gemeenten moeten deze taken wettelijk uitvoeren. Zij kunnen de GGD deze taken laten
uitvoeren door deze op te nemen in de gemeenschappelijke regeling (B1-taken). Ook
kunnen zij de taken op een andere manier door de GGD laten doen. Elke gemeente beslist
dit zelf. Gemeenten kunnen hierbij ook samenwerken.
3. C-taken:
U kunt deze taken uitvoeren en u kunt de GGD deze taken laten uitvoeren.
4. D-taken:
De GGD verzorgt deze taken in opdracht van derden, bijvoorbeeld Rijk, politie of burgers.

1.2

De Uitgangspuntennota 2023

In deze Uitgangspuntennota 2023 beschrijven wij op hoofdlijnen de algemene beleidsmatige en
financiële kaders voor het begrotingsjaar 2023.
Wij gaan allereerst kort in op twee belangrijke algemene ontwikkelingen die grote impact hebben op
het functioneren als GGD: de takendiscussie en COVID-19. Daarna gaan wij in op de beleidsmatige
kaders voor 2023 en halen daar de voorstellen uit die gevolgen hebben voor de inwonerbijdrage
2023. Wij sluiten af met de algemene financiële kaders voor 2023.
Het is onze laatste Uitgangspuntennota in deze zittingsperiode, aangezien er in maart 2022
gemeenteraadsverkiezingen zijn. Daarna wijzen de nieuwe colleges van burgmeester en wethouders
de leden van het algemeen bestuur van de GGD aan.

1.3

Procedure

We zenden de algemene beleidsmatige en financiële kaders toe aan de raden van de gemeenten; zij
kunnen hierop een zienswijze geven. Deze zienswijze betrekken wij bij het opstellen van de conceptProgrammabegroting 2023.
Het algemeen bestuur bespreekt de concept-Programmabegroting voor het jaar 2023 in zijn
vergadering van 7 april 2022.
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Vervolgens sturen wij deze concept-Programmabegroting aan de raden van de gemeenten; ook
hierop kunnen zij een zienswijze indienen. Op 7 juli 2022 stelt het algemeen bestuur, dan in nieuwe
samenstelling, de Programmabegroting 2023 vast.

1.4

Overdrachtsdocument

Zoals aangegeven, vinden in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarmee ontstaat een
nieuwe zittingsperiode van het algemeen en dagelijks bestuur van de GGD. Voor een soepele
overgang van het oude naar het nieuwe bestuur maken wij een overdrachtsdocument. Hierin blikken
wij kort terug op de afgelopen periode en beschrijven wij de belangrijkste ontwikkelingen die van
belang zijn voor de publieke gezondheid in het algemeen en de GGD in het bijzonder.
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2 Algemene ontwikkelingen
Wij zien twee belangrijke algemene ontwikkelingen die van belang zijn voor het functioneren van de
GGD. Dit zijn, evenals vorig jaar, de takendiscussie en de bestrijding van de COVID-19-pandemie. Ten
opzichte van vorig jaar zijn er wel stappen gemaakt.
In het kader van de takendiscussie stelde het algemeen bestuur onder meer een Koersnotitie
vastgesteld en besprak het maatregelen voor de kwetsbaarheden in GGD-organisatie. Het algemeen
bestuur heeft op 18 november 2021 hierover een afrondend besluit genomen.
In de bestrijding van de coronapandemie is begin 2021 gestart met het vaccineren van de inwoners
tegen COVID-19. Dit is het belangrijkste middel in het terugdringen van de coronapandemie.
Wij gaan hieronder verder op deze belangrijke ontwikkelingen in.

2.1

Voortgang van de takendiscussie

Vanaf het voorjaar van 2020 bespreekt het algemeen bestuur de bestuurlijke richting voor het
takenpakket en de werkwijze van de GGD. De aanleiding voor de takendiscussie bestaat uit enerzijds
een zoektocht naar het tegengaan van de gesignaleerde kwetsbaarheid van de GGD en anderzijds
naar besparingsmogelijkheden voor de gemeenten.
2.1.1 Koersnotitie: de basisinfrastructuur op GGD-niveau
Het algemeen bestuur heeft gesproken over de gewenste wijze van samenwerking tussen
gemeenten en GGD. Dit leidde tot de vaststelling door het algemeen bestuur van een Koersnotitie.
De kern van deze notitie is, dat de besluitvorming die de basisinfrastructuur aangaat altijd op het
niveau van de GGD-regio is. Gemeenten worden vroeg in het ontwikkelproces van nieuwe producten
en diensten betrokken.
2.1.2 Quickscan: twee strategische opties
Uit een quickscan van het bureau Lysias naar het kostenniveau en takenpakket van de GGD komt
naar voren dat GGD NOG de kleinste zelfstandige GGD van Nederland is. Het kostenniveau wordt
omschreven als gemiddeld tot laag. Wel drukt de overhead relatief zwaarder op de begroting dan bij
andere GGD’en. Dit is een logisch gevolg bij een kleine zelfstandige organisatie.
Twee strategische opties zijn ter overweging meegegeven: uitbreiden takenpakket GGD of verkennen
van synergievoordelen in de ondersteunende bedrijfsprocessen door samenwerking met andere
organisaties.
Voor de eerste optie, uitbreiding takenpakket, bleek binnen het algemeen bestuur geen draagvlak te
zijn. Brede steun was er wel voor het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden op het gebied
van bedrijfsvoering met organisaties als de Veiligheidsregio, Veilig Thuis en (een toevoeging vanuit
het AB) andere GGD’en.
2.1.3 ‘Koersnotitie in de praktijk brengen’
Aandachtspunten voor het uitvoeren van de koersnotitie
In een notitie ‘Koersnotitie in de praktijk brengen’ hebben wij een achttal aandachtspunten, die de
uitvoering van de koersnotitie verhinderen en/of waar niet voldaan kan worden aan landelijke weten regelgeving, verder uitgewerkt.
Deze aandachtspunten brengen enkele structurele en incidentele kosten met zich mee. De inzet is
om dit zo min mogelijk ten koste van de inwonerbijdrage te financieren.
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Het algemeen bestuur besloot op 18 november 2021 een zevental aandachtspunten uit de notitie
aan te pakken en met de dekking voor het ondernemen van de nodige acties op deze
aandachtspunten.
Samenwerking op het terrein van de ondersteunende processen
Daarnaast stemde het algemeen bestuur in met het starten van de voorbereidingen om volledig te
gaan participeren in Het Service Centrum voor een aantal ondersteunende processen.
Het Service Centrum (HSC) is een samenwerking van onze GGD met een aantal Brabantse GGD’en en
een Brabantse Regionale Ambulancevoorziening. Met deze samenwerking verhogen we de kwaliteit
en verlagen we de kosten van de ondersteunende dienstverlening. Wij werken nu met hen samen op
het terrein van informatisering en automatisering. Deze samenwerking kunnen wij uitbreiden naar
andere ondersteunende diensten.
Ook is door het algemeen bestuur besloten tot versterking van de samenwerking met de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) op de gebieden preparatie crisisbeheersing en
publiekscommunicatie. Verdere samenwerkingsmogelijkheden met VNOG worden onderzocht.

In het hoofdstuk beleidsmatige kaders 2023 gaan wij verder op het zevental aandachtspunten in.

2.2

Bestrijding COVID-19

Sinds begin maart 2020 is Nederland in de ban van COVID-19. De GGD’en zijn ingezet voor testen op
COVID-19 en bron- en contactonderzoek na meldingen. Samen met de Veiligheidsregio NOG is de
GGD in staat geweest om steeds meer data te genereren en deze te vertalen naar bruikbare
dashboards met stuurinformatie en concrete informatie voor onze stakeholders.
Waar in het begin met name regulier GGD-personeel is ingezet voor de bestrijding van COVID-19,
wordt sinds september 2020 vrijwel volledig gebruik gemaakt van een groot aantal medewerkers dat
is ingehuurd via enkele uitzendbureaus.
2.2.1 Van grootschalig vaccineren naar maatwerk
Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van continu inspelen op de ontwikkelingen van het virus en
het uitvoeren van de opdrachten van het ministerie van VWS . In het eerste halfjaar lag de focus op
het grootschalig vaccineren, gedurende de tweede halfjaar meer op maatwerk vaccineren. De teams
testen, bron- en contactonderzoek, telefonie en administratie hadden als hoofdtaak het voortdurend
op- en afschalen zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.
Het team informatievoorziening is in staat geweest om steeds meer data te genereren en deze te
vertalen naar bruikbare dashboards met stuurinformatie en concrete informatie voor onze
stakeholders.
2.2.2 Opgave voor de komende periode: inspelen op ontwikkelingen.
De belangrijkste opgave voor komende tijd blijft het kunnen reageren op de ontwikkelingen omtrent
het virus en de daarbij behorende scenario’s. We zien dat we daarbij steeds meer lokaal te werk
gaan, bijvoorbeeld vanwege lokale besmettingshaarden. Dit doen we door met de gemeenten in
gesprek te gaan en door lokale aanpassingen, zoals een teststraat in een bepaalde gemeente of een
mobiele vaccinatievoorziening.
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3 Beleidsmatige kaders 2023
3.1

Zeven aandachtspunten uit de takendiscussie

Met de in de Koersnotitie omarmde werkwijze spelen wij beter in op de lokale situatie en versterken
wij het onderlinge partnerschap. Er is in kaart gebracht wat er nodig is om nu reeds bestaande
knelpunten op te lossen en verbeterslagen te maken.
In totaal zijn acht aandachtspunten geformuleerd. Eén van deze aandachtspunten, versterking van de
infectieziektebestrijding en de crisis- en rampenbestrijding, willen we later opnieuw bekijken, omdat
we hierover landelijke ontwikkelingen verwachten.
Dat resulteert in een zevental aandachtspunten om de ambities waar te maken en kwetsbaarheden
aan te pakken. Bij alle aandachtspunten onderzoeken wij of samenwerking met andere GGD’en en/of
de VNOG meerwaarde biedt.
We beschrijven de zeven aandachtspunten hier in het kort; voor de vergadering van het algemeen
bestuur van 18 november 2021 zijn hiervoor uitgebreide documenten opgesteld. De adviesnota waarmee het algemeen bestuur heeft ingestemd - met bijlagen sturen wij als achtergrondinformatie
bij deze uitgangspuntennota mee.
3.1.1 Beter inspelen op de vraag
Wij willen beter inspelen op vragen van gemeenten en haar inwoners. Dit vraagt aanpassing van de
functies binnen de GGD: meer ruimte voor goed relatie- en projectmanagement.
De komende jaren is incidenteel budget nodig voor een investering in het bijsturen van de
organisatie en het neerzetten van goed relatiebeheer. Vanwege natuurlijk verloop verwachten wij
dat deze ombuiging zichzelf op een termijn van 5 jaar kan terugverdienen.
3.1.2 Vanuit partnerschap afspraken maken
Wij moeten flexibel kunnen inspelen op specifieke vragen van gemeenten. Wij vragen gemeenten om
voor taken die naar hun aard structureel zijn, maar niet tot de inwonerbijdrage behoren, meerjarige
afspraken te maken. Concreet gaat het om de B-taken Toezicht WMO, Seksuele gezondheid en
Jeugdgezondheid Adolescenten.
Daarnaast willen we, om goede mensen langer aan ons te kunnen verbinden, een deel van de
formatie gaan reserveren voor te verwachten tijdelijke klussen. Dat maakt ons flexibeler en vooral
voortvarender.
3.1.3 Data: veiligheidsrisico’s wegnemen en gemeenten beter faciliteren met data
De structuur om veilig om te gaan met gevoelige informatie is op dit moment niet voldoende gestut.
Dit leidt tot juridische, financiële en imagorisico’s voor bestuur en organisatie, omdat we op
onderdelen niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het reduceren van deze risico’s vraagt een
structurele investering.
Daarnaast willen we actueler, sneller, gerichter, toegankelijker en praktischer informatie leveren aan
gemeenten. Om het vorenstaande te realiseren willen we een tweejarig ontwikkelprogramma
opzetten. Hiervoor vragen we een incidentele investering.
3.1.4 Arbeidsmarkt
Landelijk is er een schaarste aan artsen en verpleegkundigen. Dit wordt versterkt door het ontbreken
van een opleidingscentrum en de relatief lange reistijden in onze regio. De beloning van artsen en
7
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verpleegkundigen heeft geen gelijke tred gehouden met omliggende GGD’en; dit is een nadeel bij de
werving en behoud van medewerkers.
Instrumenten om dit aan te pakken zijn een herijking van het functiehuis en het reserveren van een
budget voor mogelijke arbeidsmarkttoelage. Een aanvullend budget is nodig voor het aanbieden van
opleidingsplekken voor AIOS (Artsen in Opleiding tot Specialist).
Tenslotte werken wij aan instrumenten om werken bij de GGD aantrekkelijk te maken en houden. De
dekking hiervoor kan binnen de bestaande middelen worden gevonden.
3.1.5 Bedrijfsvoering
Het aantrekken van een professionele inkoper is nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.
Daarnaast draagt deze functie bij aan een betere ondersteuning van n het primaire proces. Wij
verwachten dat deze versterking zichzelf meer dan terugverdient.
Ook is tijdelijk versterking nodig van de P&O-functie om de ombuigingen en focusverschuiving
mogelijk te maken.
3.1.6 Communicatie
De coronacrisis heeft ons gewezen op de kwetsbaarheid van team Communicatie. Communicatie
moest zelf de regie pakken op alle informatie die voor inwoners beschikbaar is. Sindsdien werkt
Communicatie met een klantreis. Zo voorzien we inwoners van voor hen waardevolle informatie en
bieden een tegenwicht tegen het aanbod misinformatie.
Ook organiseren inwoners zich via sociale media sneller dan voorheen en kunnen daarmee sneller
escaleren. Wij willen gemeenten ondersteunen door gerichte monitoring van sociale media en het
opstellen van informatie waar gemeenten naar kunnen doorverwijzen.
Om de ervaringen met communicatie rond COVID19 te bestendigen en mogelijk te maken voor
andere onderwerpen is een structurele investering nodig.
3.1.7 Medische Milieukunde
De capaciteit bij Medische Milieukunde staat onder druk door een toename van het aantal thema’s
waarop advies gevraagd wordt. Een rol hierin spelen het opwarmende klimaat, de Omgevingswet en
meer behoefte aan onderzoek en aan uitleg bij inwoners en gemeenten.
Hieronder gaan wij daar in een apart onderdeel nader op in.
3.1.8 Dekkingsmogelijkheden
De hiervoor genoemde aandachtspunten vragen een stevige inspanning van de GGD en hebben
effect op de kosten, zowel structureel als incidenteel.
Structurele kosten voor de aanpak van de aandachtspunten worden gedekt uit hogere tarieven op
plusproducten, budget van het ministerie van VWS voor opgelopen achterstanden in verband met de
COVID-bestrijding en een verhoging van de inwonerbijdrage vanaf 2023. Door volledige participatie
in HSC verwachten wij op termijn een substantiële kostenbesparing te realiseren.
De incidentele kosten kunnen voor een deel gedekt worden uit de bestemmingsreserve
frictiebijdrage jeugdgezondheid Apeldoorn en een verwacht klein positief saldo in de jaarrekening.
Voor het overige is een eenmalige bijdrage van de gemeenten nodig, conform het besluit van het
algemeen bestuur op 18 november 2021 over de takendiscussie.
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3.2

Gevolgen van COVID-19

De COVID-19-crisis werkt als een vergrootglas op structurele problemen in de (publieke) gezondheid
in het bijzonder en de maatschappij als geheel. Risico’s tussen en gevolgen voor groepen blijken
ongelijk verdeeld. Dat schrijft ook het Verwey-Jonker Instituut in het advies ‘Versterking van de
publieke gezondheid’ aan het ministerie van VWS (juni 2021).
Integraal, langdurig en programmatisch
Het instituut komt tot een aantal centrale punten, waaronder een integrale en langdurige,
programmatische aanpak voor brede maatschappelijke en individuele gezondheidswinst. Daarbij
moet onder andere aandacht zijn voor de maatschappelijke oorzaken van gezondheidsachterstanden
en voor leefstijl. Daarnaast wil het instituut komen tot gezamenlijke maatschappelijke doelstellingen
op (publieke) gezondheid. Er moet daarbij aandacht zijn voor gezondheidsachterstanden en voor
mentale gezondheid, roken, overgewicht en middelengebruik.
Versterken van de rol van de GGD
Het Verwey-Jonker Instituut pleit voor versterking van de infrastructuur van de publieke gezondheid.
Dat houdt volgens het instituut in, dat de rol van de GGD’en wordt versterkt en er een eenduidiger
takenpakket komt.
Versterking op het terrein van infectieziektebestrijding, preventie, medische milieukunde,
gezondheidsonderzoek na rampen (GOR), forensische geneeskunde en epidemiologie en datagestuurd werken zijn nodig. Dat betekent een investering in de kwantiteit en kwaliteit van GGD’en
om deze rol te kunnen vervullen.
GGD GHOR Nederland roept nieuw kabinet op tot investeren in publieke gezondheid
Ook de voorzitter van GGD GHOR Nederland, de heer Rouvoet, heeft namens de 25 GGD’en, de
GHOR-bureaus en GGD GHOR Nederland een oproep gedaan aan de informateurs voor een nieuw
kabinet om structureel te investeren in herstel en versterking van de publieke gezondheid. Hij laat
weten, dat wanneer corona iets heeft geleerd, dan is het dat we structureel moeten werken aan een
meer weerbare en vitale bevolking.
De hartenkreet van de heer Rouvoet is, dat een nieuw kabinet het doel van een meest gezonde
generatie in 2040 overeind houdt, maar dat daarvoor dan ook een meerjarig structureel financieel
kader voor de publieke gezondheid wordt geleverd. Een kader dat gemeenten en GGD’en de
financiële ruimte en slagkracht biedt om echt werk te maken van preventie door
gezondheidsbevordering en waardoor meerjarige landelijke doelen gesteld kunnen worden om
gezondheidsverschillen te verkleinen. Daarmee komen projecten voor een gezonde leefomgeving en
voor het bevorderen van een gezonde leefstijl dus ook uit de hapsnap- sfeer, waardoor het veel
effectiever en efficiënter van de grond kan komen.
3.2.1 COVID-19 en de organisatie van de GGD
Medio 2021 is de GGD gestart met het nadenken over de toekomst en onze taak omtrent COVID-19.
Het streven is de COVID-organisatie in te bedden in de reguliere GGD. Hierbij bestaat een grote
afhankelijkheid van het ministerie van VWS, die zowel opdrachtgever als financier is. Hoe onze
opdracht er vanaf 2022 eruit ziet, is op dit moment nog onduidelijk.
Wij verwachten daarnaast dat deze crisis gevolgen heeft voor de wijze waarop GGD’en in de
toekomst georganiseerd zijn. Zo plet het Verweij-Jonker Instituut in hun eerdergenoemde advies aan
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de minister voor een centrale landelijke functionaliteit voor de uitvoering van
infectieziektebestrijding bij crisissen met landelijke impact.
3.2.2 Integrale Gezondheidsmonitor
Het RIVM, de GGD’en in samenwerking met GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal
Psychotrauma Centrum hebben een nieuwe monitor ontwikkeld: de Integrale Gezondheidsmonitor
COVID-19. Dit brede, praktijkgerichte gezondheidsonderzoek helpt bij het inzichtelijk maken van de
fysieke en mentale gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van de coronacrisis. Het onderzoek is
medio september 2021 gestart en heeft een looptijd van vijf jaar. Het ministerie van VWS vergoedt
de kosten.

3.3

Medische Milieukunde

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Doel van de wet is o.a. om een
gezonde en veilige fysieke leefomgeving creëren. Gemeenten, GGD en andere ketenpartners zijn op
dit moment intensief in gesprek om samen de uitgangspunten van de wet vorm te geven. Komende
tijd wordt gewerkt aan concrete werkafspraken. De GGD maakt daarbij duidelijk welke
dienstverlening geboden wordt aan de gemeenten.
Gemeenten hebben aangegeven een groter beroep te gaan doen op de GGD, zowel voor
beleidsadvisering in het ruimtelijk domein als voor individuele omgevingsvergunningen. Gezondheid
is immers een belangrijk afwegingscriterium in de Omgevingswet.
Wij willen de wettelijke taken op het gebied van medische milieukunde, voortkomend uit de Wet
publieke gezondheid, op een verantwoord niveau uitvoeren en daarbij ook tegemoet komen aan de
toenemende vragen omtrent de Omgevingswet. Ook door het opwarmende klimaat komen er
nieuwe uitdagingen bij in de leefomgeving, zoals de eikenprocessierups, hittestress, tijgermug e.d.
We merken dat er meer behoefte is aan onderzoek en aan uitleg bij inwoners en gemeenten.
We voorzien daarom een toename in de vragen van gemeenten op het terrein van medische
milieukunde. In het kader van de takendiscussie is dat als aandachtspunt benoemd. Een investering
in capaciteit is derhalve essentieel om aan deze vraag te kunnen voldoen.

3.4

Forensische Geneeskunde

Medio september 2021 heeft de politie, op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid,
aangekondigd de aanbesteding voor de uitvoering van de Medische Arrestantenzorg op te schorten
voor een periode van minimaal 2 jaar. De minister vindt het belangrijk dat forensisch medisch
onderzoek (in opdracht van Justitie) en lijkschouw (in opdracht van gemeenten) snel en goed
geborgd worden in de organisatie van de GGD’en. Met opschorting van de aanbesteding krijgen de
GGD’en hiervoor de ruimte. Tegelijkertijd kondigde de minister aan dat het proces om enerzijds
forensisch medisch onderzoek en lijkschouw (publieke taak) en anderzijds de Medische
Arrestantenzorg (huisartsenzorg) als afzonderlijke werkvelden neer te zetten, wel doorgaat.
Op dit moment voert de GGD alle genoemde forensische taken in samenhang uit. Wanneer een taak
afvalt, betekent dat een verschraling van de inzet. Bovendien gaat dit ten koste van een efficiënte
uitvoering van de lijkschouw, waardoor dit mogelijk voor extra kosten zorgt.
De komende twee jaar bouwt de GGD de bestaande samenwerking met andere GGD’en in OostNederland op het terrein van de forensisch geneeskundige zorg verder uit.
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3.5

Doordecentralisatie Beschermd Wonen

GGD NOG is in de Noord-Veluwe verantwoordelijk voor het Meldpunt Maatschappelijke Zorg. Per 1
januari 2022 start de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent dat niet alleen 43
centrumgemeenten, maar alle 355 gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in
aanmerking komen voor beschermd wonen en daartoe regionale samenwerkingsafspraken maken.
Vervolgens komt er vanaf 1 januari 2023 een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een
zogeheten woonplaatsbeginsel. Met deze nieuwe verdeling wordt geregeld dat gemeenten voortaan
verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners.
GGD NOG is in de Noord-Veluwe betrokken bij de ontwikkelingen omtrent het woonplaatsbeginsel
en de uitvoering hiervan in de praktijk.

3.6

Toezicht Wmo

In de komende jaren wordt het (actief) openbaar maken van toezichtrapporten wettelijk verankerd
in de Wmo 2015. In 2023 richten wij in samenwerking en afstemming met de gemeenten het proces
van het openbaar maken van toezichtrapporten in en voeren dit uit. De verwachting is dat dit geen
extra kosten met zich meebrengt.

3.7

Toezicht Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2022 wordt landelijk structureel € 6,4 miljoen beschikbaar gesteld om het toezicht en
de handhaving op de gastouderopvang verder te intensiveren. Dit komt bovenop de € 1,4 miljoen die
vanaf 2020 beschikbaar is gesteld. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoogt
hiermee dat 50% van de voorzieningen voor gastouderopvang geïnspecteerd kan worden én dat
uitbreiding van het aantal uren per inspectie van 3 uur naar 4,5 uur mogelijk wordt.
In 2022 kunnen gemeenten en GGD’en deze uitbreiding in gang zetten. Mogelijk dat de ophoging
naar 50% en de urenuitbreiding nog niet volledig uitgevoerd kunnen worden, omdat er nog
toezichthouders extra moeten worden aangetrokken en opgeleid. Daarmee wordt 2022 een
overgangsjaar. De kosten voor toezicht kinderopvang brengen wij met een tarief per verrichting in
rekening bij de gemeenten.
Daarnaast wordt met ingang van 2022 de flexibilisering van de inspectieactiviteit ingevoerd. De
verplichte focus op welke onderwerpen bij elke reguliere inspectie moeten worden geïnspecteerd,
verandert ingrijpend. Dat houdt in dat gemeenten en GGD’en met elkaar in overleg moeten over
welke keuzes gemaakt moeten worden, omdat de omvang van toezicht niet verandert. 2022 is een
overgangsjaar; in 2023 worden alle gemeenten geacht de flexibilisering te hebben ingevoerd.
De toezichthouders Kinderopvang van onze GGD overleggen met de gemeenten over de uitvoering
van deze nieuwe activiteiten.

3.8

Herwaardering functies GGD NOG

Wij actualiseren het functieboek van de GGD. De afgelopen jaren heeft GGD NOG het functieboek,
dat dateert uit 2008, 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. 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. Wij schreven dit ook al bij het onderdeel Arbeidsmarkt in het kader van de takendiscussie.
Wij informeerden het algemeen bestuur op 8 juli 2021 over de herwaardering van de functies.
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3.9

Ontwikkelingen Rijksvaccinatieprogramma en Jeugdgezondheid

3.9.1 HPV-inhaalcampagne
2022 is het jaar, waarin de leeftijd voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker wordt
verschoven naar 10 jaar. Bovendien wordt de HPV-vaccinatie behalve aan meisjes nu ook aan
jongens aangeboden. Daarnaast start in 2022 een inhaalcampagne voor de vaccinatie van 18-26jarigen tegen HPV. Het streven van VWS is om de inhaalcampagne op te nemen in de
subsidieregeling publieke gezondheid voor het jaar 2022. De GGD neemt hiervan in 2022 de
uitvoering ter hand .
Inzet van de GGD’en in deze inhaalcampagne in 2022 is vooralsnog eenmalig. Voor 2023 en later
wordt gewerkt aan een wijziging van het besluit Wet Publieke Gezondheid, waarmee de vaccinatie
voor deze specifieke leeftijdsgroep structureel onderdeel wordt van het Rijksvaccinatieprogramma.
De randvoorwaarden en de condities waaronder de HPV-inhaalcampagne plaatsvindt worden nog
nader uitgewerkt en besproken met VWS en het RIVM.
3.9.2 Actualisering Basistakenpakket JGZ
In het Basispakket JGZ staat welke activiteiten de jeugdgezondheidszorg aan elk kind in Nederland
moet aanbieden. Monitoren, signaleren en screenen vormen de kern van het Basispakket JGZ.
Landelijk wordt gewerkt aan een update van het Basistakenpakket JGZ. De publicatie hiervan wordt
begin 2022 verwacht. Als het nieuwe basistakenpakket gevolgen heeft voor onze werkwijze, dan
overlegt de GGD hierover met de gemeenten.
3.9.3 Jeugdgezondheid Adolescenten
Gemeenten zijn 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. De uitvoering van jeugdgezondheid adolescenten moet bij een erkende JGZinstelling liggen.
Vanaf 2023 kosten in de inwonerbijdrage
Het voorstel is om de kosten voor jeugdgezondheid adolescenten vanaf 2023 op te nemen in de
inwonerbijdrage voor de 21 betrokken gemeenten. Daarmee verdelen wij de kosten evenwichtig
over de gemeenten. Uitgangspunt daarbij is het uitgavenniveau in 2021.
Overleg met gemeenten over de invulling van het aanbod
In 2021 hebben wij met de gemeenten overlegd over de invulling van het aanbod jeugdgezondheid
adolescenten. Het uitgangspunt in deze gesprekken was de vastgestelde Koersnotitie. Daarin staat
dat gemeenten door keuzes in het takenpakket van de GGD de basisinfrastructuur voor publieke
gezondheidszorg in de regio bepalen. Wij werken zo flexibel en vraaggericht mogelijk om aan te
sluiten bij lokale vragen. Gemeenten worden in het ontwikkelproces van nieuwe producten en
diensten betrokken.
Invulling per (sub)regio biedt schaalvoordelen
Afgesproken is dat gemeenten per (sub)regio de invulling bepalen van de jeugdgezondheid
adolescenten in 2023. (Sub)regionale samenwerking tussen gemeenten levert schaalvoordelen op.
Dit 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
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ontwikkelingen door met scholen, samenwerkingspartners en gemeenten in gesprek te gaan naar
vraag en behoefte.
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4 Voorstellen van invloed op de inwonerbijdrage 2023
In bovenstaande beleidsmatige kaders voor 2023 staan enkele onderwerpen die financiële gevolgen
hebben voor de inwonerbijdrage voor de gemeenten in 2023. Deze onderwerpen zetten wij
hieronder op een rij.
De financiële consequenties van deze voorstellen leggen wij via een begrotingswijziging voor aan het
algemeen bestuur bij bespreking van de Programmabegroting 2023. De gemeenteraden kunnen
hierop vooraf hun zienswijze geven.

4.1

Aanpak van aandachtspunten

Op 18 november 2021 nam het algemeen bestuur een afrondend besluit over de takendiscussie GGD
NOG. Het besluit houdt in dat 7 benoemde aandachtspunten worden aangepakt om een robuustere
GGD-organisatie te realiseren. De uitvoering van dit besluit resulteert voor 2023 in een verhoging van
de inwonerbijdrage met € 340.000,--. Voor 2023 is een incidentele bijdrage van de gemeenten nodig
van € 562.000,--. Dit wordt in de 1e begrotingswijziging 2023 verwerkt.
In de AB-vergadering van 18 november 2021 hebben wij toegezegd te zorgen voor een duidelijk plan
van aanpak voor de 7 aandachtspunten. Ook hebben wij toegezegd de uitvoering van de ABbesluiten goed te monitoren en te evalueren op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid.
Onderstaand noemen wij de aandachtspunten nog eens met daarbij de aanpak waarvoor financiering
wordt gevraagd:
1. Beter inspelen op de vraag
a. ontwikkeling van relatiemanagement en projectmanagement (deels incidenteel)
2. Vanuit partnerschap afspraken maken
(Hiervoor wordt geen bijdrage gevraagd).
3. Data: veiligheidsrisico’s wegnemen en gemeenten beter faciliteren met data
a. informatieveiligheid
b. een ontwikkelprogramma voor informatievoorziening aan gemeenten (incidenteel)
4. Arbeidsmarkt
a. een arbeidsmarkttoelage voor bepaalde functies
b. opleidingsplekken voor Artsen in Opleiding tot Specialist
5. Bedrijfsvoering
a. professionele inkoopadvisering
b. tijdelijke versterking financieel advies en personeel en organisatie (incidenteel)
6. Communicatie
a. versterking team Communicatie
7. Medische Milieukunde
a. advisering Medische Milieukunde

4.2

Jeugdgezondheid Adolescenten

Wij zijn voornemens Jeugdgezondheid Adolescenten vanaf 2023 voor de 21 betrokken gemeenten op
te nemen in de inwonerbijdrage. Hiermee worden de kosten evenwichtig verdeeld over de regio.
Dit voorstel betekent voor 2023 een stijging van de inwonerbijdrage met € 380.000,--. Daar staat een
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daling tegenover van subsidie/maatwerk bijdrage van € 347.352,--. Dit wordt in de 2e
begrotingswijziging 2023 verwerkt.

15
65

5 Financiële kaders 2023
5.1

Indexering

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 21 november 2019 de aangepaste
indexeringssystematiek 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).
Op basis van de actuele informatie van het CPB stellen we voor de indexering van de inwonerbijdrage
voor de deelnemende gemeenten voor het jaar 2023 vast te stellen op 2,63%.
De gebruikte indexcijfers zijn:
Loonkosten
2,3% (loonvoet sector overheid septembercirculaire 2021)
Materiële kosten 1,5% (prijs overheid consumptie netto materiaal septembercirculaire 2021)
Ontwikkelingen
2022

Indexcijfer
2023

Indexering
begroting
2023

Loonkostenindex

0,30%

2,30%

2,60%

Materiële kostenindex

1,20%

1,50%

2,70%

Gewogen Index

0,57%

2,06%

2,63%

Omschrijving

Bij het opstellen van deze uitgangspuntennota zijn de CPB-indexcijfers van december 2021 nog niet
bekend. We maken daarom gebruik van de indexcijfers van de septembercirculaire 2021. In maart
2022, bij het opstellen van de conceptprogrammabegroting, actualiseren wij de index met de CPBcijfers van december 2021.

5.2

Inwonerbijdrage

Als gevolg van de geactualiseerde indexcijfers wijzigt de inwonerbijdrage van de deelnemende
gemeenten. Wij gaan in deze uitgangspuntennota 2023 uit van de inwoneraantallen per 30
september 2021. 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
Jeugd en Gezin Apeldoorn).
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Geactualiseerde inwonerbijdrage 2023
Bijdrage Publieke Gezondheid

Bijdrage Jeugdgezondheid

Totaal
inwoner
bijdrage
in €

Totaal
Per
inwoner
Inwoner
Aantal
in €
inwoners bijdrage in
€

Omschrijving
Aantal
inwoners
Inwoneraantal 31-12-2020
Toename inwoners
Inwoneraantal 30-09-2021

831.319
3.308
834.627

1e begrotingswijziging 2022 *)

831.319 6.789.109

Toename inwoners

3.308

Actualisering prijspeil 2022 0,57%
CPB Index 2023 2,06%
Inwonerbijdrage deelnemende
gemeenten 2023

666.549
2.692
669.241

Inwonerbijdrage deelnemende
gemeenten 2023 na correctie korting
logopedie

8,17

27.015

666.549

5.844.965

2.692

23.606

38.852

33.451

141.213

121.582

834.627 6.996.189

Korting logopedie Hattem en Voorst

Per
Inwoner
in €

8,38

669.241

6.023.604

0

10.871

6.996.189

6.012.733

*) Bij de Programmabegroting 2022 was de inwonerbijdrage Jeugdgezondheid € 8,27. Bij de 1e
begrotingswijziging 2022 is de inwonerbijdrage Jeugdgezondheid verhoogd tot € 8,769 door de
toevoeging van de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma.
Toelichting:
De totale inwonerbijdrage van een deelnemende gemeente is het bedrag per inwoner
vermenigvuldigd met het aantal inwoners van die gemeente. De gemeenten Hattem en Voorst
maken geen gebruik van het onderdeel spraak- en taalscreening (logopedie) van de
jeugdgezondheid. Hiervoor krijgen zij een korting op de inwonerbijdrage.
De totaal begrote inwonerbijdrage voor 2023 is € 13.008.922. Voor de berekening per inwoner is de
korting hierbij opgeteld.
Dit resulteert in een inwonerbijdrage Publieke Gezondheid van € 8,38 per inwoner en een
inwonerbijdrage Jeugdgezondheid van € 9,00 per inwoner.
De definitieve inwonerbijdrage per deelnemende gemeente bepalen we aan de hand van de
werkelijke inwoneraantallen op 1 januari van het jaar waarop de kosten betrekking hebben.
In de berekening zijn de financiële gevolgen van de takendiscussie en het mogelijk opnemen van
Jeugdgezondheid Adolescenten in de inwonerbijdrage nog niet meegenomen.
17
67

8,77

9,00

De totale inwonerbijdrage 2023, inclusief de voorgenomen begrotingswijzigingen over takendiscussie
en Jeugdgezondheid Adolescenten, bedraagt € 13.728.922. De verdeling tussen Publieke Gezondheid
en Jeugdgezondheid is nog niet helemaal bekend. De bedragen per inwoner komen ongeveer uit op
€ 8,59 voor Publieke Gezondheid en € 9,80 voor Jeugdgezondheid. De exacte cijfers verwerken we in
de 1e en 2e begrotingswijziging 2023.
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Inwonerbijdrage 2023 per deelnemende gemeente

Gemeente

Aantal
Aantal
inwoners
inwoners
30-09-2021 30-09-2021
incl.
excl.
Apeldoorn Apeldoorn

Begroting
2023
Publieke
Gezondheid
in €

Begroting
2023
Jeugd
Gezondheid
in €

Begroting
2023
Totaal
in €

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

27.100
43.852
36.111
58.516
36.251
29.609
39.397
29.089
299.925

27.100
43.852
36.111
58.516
36.251
29.609
39.397
29.089
299.925

227.163
367.586
302.697
490.505
303.871
248.195
330.242
243.836
2.514.095

243.918
394.696
325.022
526.682
326.283
266.500
354.599
261.820
2.699.520

471.081
762.282
627.720
1.017.187
630.153
514.695
684.841
505.656
5.213.615

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

165.386
20.917
33.271
12.292

0
20.917
33.271
12.292

18.976
34.129
24.942

18.976
34.129
24.942

48.477
358.390

48.477
193.004

1.386.334
175.335
278.891
103.037
0
159.065
286.083
209.074
0
406.354
3.004.173

0
188.267
299.461
110.636
-3.617
170.796
307.183
224.494
-7.254
436.324
1.726.291

1.386.334
363.602
578.352
213.673
-3.617
329.861
593.267
433.568
-7.254
842.679
4.730.464

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.689
27.232
48.813
28.137
23.904
24.537
176.312

23.689
27.232
48.813
28.137
23.904
24.537
176.312

198.571
228.270
409.171
235.856
200.373
205.679
1.477.920

213.216
245.106
439.349
253.251
215.152
220.849
1.586.923

411.787
473.376
848.519
489.107
415.525
426.528
3.064.843

Totaal GGD NOG
834.627
669.241
Korting Hattem i.v.m. logopedie
Korting Voorst i.v.m. logopedie
Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner

6.996.189

6.996.189

6.012.733
3.617
7.254
6.023.604

13.008.922
3.617
7.254
13.019.793

8,382

9,001

17,383

Bijdrage per inwoner
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Aan: de raden van de gemeenten die deelnemen
in GGD Noord- en Oost-Gelderland
-

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

per e-mail verzonden -

MdV/21-dir 054
8-12-2021
M. de Vries
m.devries@ggdnog.nl
088 443 3401
Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG

Geachte raden,
Bijgaand ontvangt u de Uitgangspuntennota van GGD Noord- en Oost-Gelderland voor het begrotingsjaar
2023. Hierin staan de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2023.
Takendiscussie
In deze Uitgangspuntennota gaan wij onder meer in op de discussie rondom de taken van de GGD.
Over dit onderwerp bent u het afgelopen jaar op verschillende manieren geïnformeerd. Het algemeen
bestuur heeft hierover in zijn vergadering van 18 november jl. enkele besluiten genomen. De
vergaderstukken over dit agendapunt voegen wij ter informatie ook als bijlage toe.
Procedure van de Uitgangspuntennota en de mogelijkheid om een zienswijze te geven
Het algemeen bestuur van de GGD, met de wethouders volksgezondheid van de 22 gemeenten,
bespreekt de Uitgangspuntennota voor 2023 in zijn vergadering van 17 februari 2022.
U kunt ons tot 1 maart 2022 een zienswijze op de nota sturen. Deze zienswijzen betrekken wij bij het
opstellen van de concept-Programmabegroting 2023. Ook met voorlopige reacties of standpunten kunt u
ons helpen bij de voorbereiding van de Programmabegroting 2023.
Het algemeen bestuur bespreekt de concept-Programmabegroting 2023 in zijn vergadering van 7 april
2022. U kunt daarna ook op de concept-Programmabegroting 2023 uw zienswijze geven. Vaststelling van
de Programmabegroting is gepland voor de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2022.
Meer informatie?
De GGD is graag bereid om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven in bijeenkomsten met
raadsleden.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
 R. Schwebke, financieel adviseur (tel. 088 – 443 3525, e-mail r.schwebke@ggdnog.nl ), of
 M. de Vries, beleidsadviseur (tel. 088 – 443 3401, e-mail m.devries@ggdnog.nl).

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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Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen:
- Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG
- Vergaderstukken algemeen bestuur GGD NOG d.d. 18 november 2021 ‘Afronding takendiscussie’
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