AGENDA

Algemeen Bestuur

Datum:
Tijd:
Plaats:

7-4-2022
14.15 uur
GGD-kantoor (vergaderruimte Engelenburg)
Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld
- na Vergadering van gemeenten Veilig thuis (12.30-14.00 uur)
- informele afsluiting na afloop

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Verslag vergadering d.d. 17 februari 2022
Bijlage: concept-verslag en samenvatting (eerder toegezonden bij e-mail d.d. 24 februari 2022)

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Stand van zaken aanpak COVID-19 (nazending)
Informatienota

5.

Jaarstukken 2021
Adviesnota
Bijlage: Jaarstukken 2020 / accountantsverslag / controleverklaring

6.

Intern Controleplan 2022
Informatienota
Bijlagen: controleplan

7.

Concept-Programmabegroting 2023
Adviesnota
Bijlagen: Programmabegroting 2023 / zienswijzen

8.

Verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust – 1e begrotingswijziging 2023

9.

Opnemen van Jeugdgezondheid Adolescenten in de inwonerbijdrage – 2e
begrotingswijziging 2023

Adviesnota
Bijlagen: begrotingswijziging

Adviesnota
Bijlagen: begrotingswijziging / overzicht bedragen per gemeente

10.

Overdrachtsdocument voor het nieuwe GGD-bestuur
Adviesnota
Bijlagen: overdrachtsdocument

11.

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
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Samenvatting (concept)verslag vergadering algemeen bestuur
Datum: 17 februari 2022
Locatie: beeldbellen via Microsoft Teams

Volgende vergadering:
7 april 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. 18 november 2021


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

3. Ingekomen stukken en mededelingen


Vanaf januari 2019 heeft GGD NOG met het programma Doorontwikkeling Jeugdgezondheid inhoudelijke vernieuwingen in gang gezet. Voor de verantwoording en
budgettering van de jeugdgezondheidszorg is behoefte aan een objectief inzicht in de
geleverde dienstverlening. Hiertoe voert Bureau12 een onderzoek uit. Toegezegd is dat
in het onderzoekstraject met Bureau12 een overleg tussen ambtenaren en onderzoekers
wordt ingebouwd.



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. Het gevolg is dat er minder
inzicht komt in de vaccinatiegraad en juiste uitnodigingen. Het dagelijks bestuur heeft
zijn steun uitgesproken voor een brief aan VWS over de zorgen rond “informed consent”.

4. 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 GGD werkt aan integratie van de covidprojectorganisatie in de reguliere organisatie.
De piek in de aantallen besmettingen komt in de regio Noord- en Oost-Gelderland wat
later dan landelijk. De druk op de zorg blijft onverminderd groot.

5. 3e begrotingswijziging 2022 (actualisering productenraming uitwerking GGD
NOG Robuust)


De 3e begrotingswijziging 2022 bevat de financiële uitwerking van GGD NOG Robuust
(voorheen takendiscussie, zie AB-besluit van 18 november 2021). Ook zijn de baten en
lasten van de bestrijding van COVID-19 erin opgenomen.



Het AB besluit de 3e wijziging van de begroting 2022 vast te stellen.
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6. Actualisering prioriteiten Programmabegroting 2022


De Programmabegroting wordt al in het begin van het voorgaande jaar opgesteld.
Daarom is het nuttig de prioriteiten naderhand te actualiseren.



Het AB besluit de vierde wijziging van de Programmabegroting 2022 vast te stellen, met
een tekstuele aanpassing.

7. Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG


In december 2021 hebben de gemeenten de Uitgangspuntennota 2023 ontvangen. Hierin
staan de algemene beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2023. Tot 1
maart 2022 kunnen de raden hun zienswijze geven op deze Uitgangspuntennota. Het AB
heeft de (verwachte) reacties van de gemeenten besproken.



Het AB neemt kennis van de Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG en de stand van zaken
rondom de zienswijzen van de raden.

8. Presentatie Academische Werkplaats AGORA


Wegens ziekte vervallen.

9. Rondvraag en sluiting


In de volgende vergadering van 7 april 2022, wanneer de meeste leden waarschijnlijk
demissionair zijn, staan op de agenda de concept-Programmabegroting 2023 (informatief)
en de Jaarstukken 2021 (ter vaststelling);



Het dagelijks bestuur (DB) zal in een brief de colleges van B&W verzoeken om mee te
werken aan de vorming van het nieuwe GGD-bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen
in maart 2022 (aanwijzing AB-lid en aanbeveling uit de 3 regio’s voor DB-leden);



De GGD is bezig met voorbereiding van introductie-activiteiten voor raadsleden, samen
met de raadsgriffiers en de Veiligheidsregio NOG. Ook komt er een introductie voor de
nieuwe wethouders publieke gezondheid (rond AB-vergadering van 7 juli 2022);



Het DB-bespreekt op 7 maart 2022 een overdrachtsdocument voor de nieuwe
bestuursperiode, dat op 7 april informatief wordt besproken in het AB;



De GGD wil met de betrokken wethouders in Noord-Veluwe in gesprek over de
continuïteit bij de jeugdartsen en -verpleegkundigen. De GGD inventariseert nu de
problematiek;



Landelijk wordt gewerkt aan de instelling van een landelijke functionaliteit infectieziektebestrijding (LFI) bij het RIVM. De directeuren publieke gezondheid hebben als randvoorwaarde benoemd dat er voldoende financiële middelen komen voor versterking van
infectieziektebestrijding in de regio.

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 17 februari 2022 staat een opname op de website van GGD NOG;
op YouTube met een indeling per agendapunt.
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Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: 17 februari 2022 om 14.15 uur,
Locatie: op eigen locatie via Microsoft Teams.
De livestream van de vergadering is terug te zien via
de website GGD NOG)
Aanwezig:

Volgende vergadering:
7 april 2022

J.C. Wikkerink (Aalten), D.H. Cziesso (Apeldoorn), G. ter Denge (Berkelland),
E. Blaauw (Bronckhorst), G.I. Timmer (Brummen ), S.W. Krooneman (Elburg),
C.M. de Waard-Oudesluijs (Epe, voorzitter), H. de Haan (Ermelo),
M.E. Companjen (Harderwijk), F.M. Hospers (Hattem), S. Nienhuis (Heerde,
vanaf agendapunt 2), G.J.M. Mijnen (Montferland), P. Teeninga (Nunspeet),
E.G. Vos-van de Weg (Oldebroek), J. Hoenderboom (Oost Gelre),
M.A. Overduin-Biesma (Oude IJsselstreek), G. Koops (Putten), W.I.J.M. Vrijhoef
(Voorst), E.S.F. Schepers-Janssen (Winterswijk), M. ten Broeke (Zutphen);
namens GGD Noord- en Oost-Gelderland: J.J. Baardman (directeur publieke
gezondheid), R. Schwebke (controller), T. Nijland (directiesecretaris);

Afwezig:

E.J. Huizinga (Doetinchem), H. van Zeijts (Lochem), M. Besselink (DB GGD /
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland)

Verzendlijst:

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

1. Opening en vaststelling agenda
Mevrouw De Waard opent de vergadering. Zij had gehoopt op een fysieke bijeenkomst van de ABleden, maar het is alsnog een digitale bijeenkomst geworden vanwege de coronasituatie bij haar
thuis en verhindering van de plaatsvervangend voorzitter.
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. 18 november 2021
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen.

Het AB stelt het verslag ongewijzigd vast.

1

4

3. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Vanaf januari 2019 werkt GGD NOG aan het programma Doorontwikkeling Jeugdgezondheid.
Hiermee heeft GGD NOG inhoudelijke vernieuwingen in gang gezet. Voor de verantwoording en
budgettering van de jeugdgezondheidszorg is behoefte aan een objectief inzicht in de geleverde
dienstverlening. Het MT heeft daarom Bureau12 een onderzoeksopdracht gegeven voor het
eerste halfjaar 2022. Dit bureau heeft bij andere jeugdgezondheidsorganisaties vergelijkbare
analyses uit gevoerd.
De heer Teeninga vraagt zich af wat de werkelijke aanleiding is.
Mevrouw Baardman licht toe dat er onvoldoende inzicht is in de uitgevoerde basistaken en extra
taken. In toenemende mate komen er taken bij. Omdat geen keuzes worden gemaakt, lopen de
medewerkers jeugdgezondheid tegen de grenzen aan. Ook wordt onderzocht of het efficiënter
kan binnen de bestaande middelen. Samengevat gaat het om stroomlijnen en meer
transparantie richting gemeenten. Mevrouw Baardman heeft geen twijfel over de kwaliteit van
de geleverde zorg, die goed is geborgd.
De heer Blaauw vindt het verstandig het onderzoek te bespreken met betrokken ambtenaren,
vanuit de gedachte van vraaggericht werken.
De heer Nijland geeft aan dat de ambtenaren publieke gezondheid bij de voorbereiding van deze
AB-vergadering geen vragen hadden. Hij weet niet in hoeverre de ambtenaren jeugd hierbij zijn
betrokken.
Mevrouw Baardman zegt toe dat in het onderzoekstraject met Bureau12 een overleg tussen
ambtenaren en onderzoekers wordt ingebouwd.
Mevrouw Vos is blij met deze laatste opmerking. Zij wil graag duidelijkheid verkrijgen en de
ambtenaren daarbij betrekken: samen op weg.
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). Het gevolg is dat er minder inzicht komt
in de vaccinatiegraad en het moeilijker wordt de juiste kinderen uit te nodigen. Het dagelijks
bestuur heeft zijn steun ook uitgesproken voor een brief aan VWS over de zorgen rond “informed
consent”. Deze brief gaat uit van de Bestuurlijke adviescommissie Publieke gezondheid (bac PG,
het overleg van GGD-voorzitters).

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

4. Stand van zaken aanpak COVID-19
Mevrouw Baardman licht in aanvulling op de toegezonden nota toe dat het coronabeleid na de
persconferentie van minister Kuipers op 15 februari 2022 in een andere fase is gekomen. De GGD
wacht nu op het nieuwe beleid van VWS. GGD NOG is inmiddels bezig met de integratie van de covidprojectorganisatie in de reguliere organisatie. De verwachting is dat de GGD’en wel blijven testen op
covid, maar op kleinere schaal. De piek in de aantallen besmettingen komt in de regio Noord- en
Oost-Gelderland wat later dan landelijk. De druk op de zorg blijft onverminderd groot, vooral door
uitval van personeel door covid of quarantaine. Deze week is GGD NOG gestart met de maatwerkvaccinatietour langs alle gemeenten.
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De heer Teeninga ondersteunt de inbedding van de covidprojectorganisatie in de reguliere
organisatie. Hij verwacht dat covid nog lange tijd onder ons zal blijven, zodat we niet moeten
afwachten.
De heer Companjen is geschrokken van de negatieve berichten aan het adres van GGD-medewerkers
dat zij jongeren onrechtmatig zouden vaccineren. Hij vraagt hoe dit soort signalen wordt opgepakt.
Mevrouw Baardman zegt dat ongeregeldheden bij GGD GHOR Nederland worden gemeld. Zo nodig
wordt aangifte gedaan.
Mevrouw De Waard wil ook deze keer namens AB-leden de medewerkers van de GGD een hart
onder de riem steken voor hun inzet.
Mevrouw Baardman geeft dit door aan de medewerkers.

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

5. 3e begrotingswijziging 2022 (actualisering productenraming uitwerking GGD NOG Robuust)
De heer Schwebke geeft een korte toelichting. De actuele financiële ontwikkelingen zijn voor de
gemeenten kostenneutraal verwerkt.

Het AB besluit de derde wijziging van de begroting 2022 vast te stellen.

6. Actualisering prioriteiten Programmabegroting 2022
Mevrouw De Waard licht het voorstel kort toe.
De heer Schwebke licht aanvullend toe dat de Programmabegroting al in het begin van het
voorgaande jaar wordt opgesteld. Daarna doen zich nieuwe ontwikkelingen voor en wordt duidelijker
wat de prioriteiten voor de GGD in het volgende jaar zijn. Daarom is het nuttig de prioriteiten te
actualiseren.
De heer Hoenderboom heeft een tekstuele opmerking bij onderdeel 8, NOG gezondere leefstijl. De
genoemde preventie- en sportakkoorden zijn er al. Toegezegd wordt de tekst aan te passen.

Het AB besluit de vierde wijziging van de Programmabegroting 2022 vast te stellen, met aanpassing
van onderdeel 8, NOG gezondere leefstijl: “In de Achterhoek wordt in opdracht van de bestuurlijke
thematafel ‘De gezondste regio’ gewerkt aan de uitvoering van het Regionaal preventieakkoord en
sportakkoorden”.

7. Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG
Mevrouw Baardman licht toe dat verschillende gemeenten nog (definitief) zullen reageren. Zij is bij
enkele gemeenteraden geweest om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. De reacties
van de gemeenten worden meegenomen in de Programmabegroting 2023.
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De heer Blaauw zegt dat bij de gemeente Bronckhorst de zienswijze volgende week donderdag in de
raad komt. In het concept worden aandachtspunten benoemd bij de uitwerking van GGD NOG
Robuust.
Mevrouw Schepers zegt dat de raad van Winterswijk ook op donderdag 24 februari 2022 de
zienswijze bespreekt. Het voorstel is akkoord te gaan met de Uitgangspuntennota. Mevrouw
Schepers wil graag dat de raden worden geïnformeerd over het werk van de GGD.
Mevrouw De Waard ziet hierin een mooie taak voor de GGD.
Mevrouw Overduin zegt dat B&W van Oude IJsselstreek een lovende zienswijze hebben voorgesteld,
maar mogelijk komt er nog een amendement over de beheersbaarheid van de kosten. De raad beslist
op 24 februari.
De heer Ten Broeke zegt dat in Zutphen de zienswijze op 21 februari op de raadsagenda staat. De
strekking is positief, met een kritische kanttekening om prioritering aan te brengen in de
aandachtspunten uit de Koersnotitie. Zutphen wil de extra kosten voor de gemeente beperken.
Mevrouw Vos ondersteunt de oproep van mevrouw Schepers aan de GGD om zich te presenteren
aan de raden. De raad van Oldebroek zal in zijn zienswijze inbrengen dat het onwenselijk is om de
jeugdgezondheid adolescenten op te nemen in de inwonerbijdrage.
De heer Wikkerink zegt dat de raad van Aalten dinsdag de Uitgangspuntennota bespreekt. In de
beeldvormende raadsbijeenkomst hebben de heren T. Thasing en R. Schwebke een presentatie
gegeven, wat goed is bevallen. Er zijn vragen gesteld over de informatieveiligheid bij de GGD.
De heer Cziesso zegt dat die avond de zienswijze wordt besproken in de Politieke Markt Apeldoorn,
in aanwezigheid van mevrouw Baardman. De concept-zienswijze ondersteunt een robuustere GGD.
Vragen zijn te verwachten over de financiën en over het tegengaan en monitoren van
gezondheidsverschillen.
De heer Koops zegt dat de raad van Putten op 3 februari 2022 heeft ingestemd met de Uitgangspuntennota en geen zienswijze indient.
De heer Hoenderboom zegt dat in Oost Gelre het voorstel is een zienswijze in te dienen met enkele
begrotingstechnisch opmerkingen over de gevraagde extra financiële investeringen voor GGD
Robuust.
Mevrouw Timmer zegt dat de Uitgangspuntennota die avond in raad van Brummen komt. Het
voorstel van B&W is om geen zienswijze in te dienen. Vanuit de raad komen mogelijk vragen over de
beheersbaarheid van de financiën en complimenten over de inzet van de GGD voor de covid-aanpak.
Mevrouw Ter Denge zegt dat de raad van Berkelland op 1 februari 2022 heeft besloten geen
zienswijze uit te brengen.
Mevrouw Mijnen zegt dat de zienswijze van Montferland al is verstuurd. Verzocht wordt bij het
uitwerken van de concept Programmabegroting 2023 enkele aandachtspunten mee te nemen.
De heer Nienhuis zegt dat de Uitgangspuntennota in Heerde in de raadscommissie is geweest. Hij
verwacht dat het een hamerstuk wordt en de raad besluit om geen zienswijze in te dienen.
Mevrouw De Waard zegt dat het college van Epe een informatienota aan de raad heeft voorgelegd.
Het voorstel om geen zienswijze in te dienen is al gemeld bij de GGD.
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In de chat van MS Teams melden de heren Companjen en Hospers dat Harderwijk resp. Hattem geen
zienswijze indienen.

Het AB neemt kennis van de Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG en de stand van zaken rondom de
zienswijzen van de raden.

8. Presentatie academische werkplaats AGORA
Dit agendapunt vervalt wegens ziekte van Annemien Haveman, coördinator Academische Werkplaats
AGORA, het samenwerkingsverband tussen GGD Noord- en Oost-Gelderland en Wageningen UR.

9. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Overduin vraagt welke beslispunten worden voorgelegd aan het AB in de volgende
vergadering van 7 april 2022, wanneer de meeste leden waarschijnlijk demissionair zijn. Welke
punten moeten de huidige AB-leden meegeven aan hun opvolgers? Mevrouw Overduin is overigens
op 7 april verhinderd.
Mevrouw De Waard hoopt dat dan toch eindelijk weer een fysieke AB-vergadering kan plaatsvinden.
De heren Nijland en Schwebke geven aan dat op 7 april het AB de concept-Programmabegroting
2023 informatief bespreekt. Ook worden de Jaarstukken 2021 ter vaststelling voorgelegd.
De heer Nijland heeft een rond-mededeling:
 Het DB zal in een brief de colleges van B&W verzoeken om mee te werken aan de vorming van
het nieuwe GGD-bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 (aanwijzing AB-lid en
aanbeveling uit de 3 regio’s voor DB-leden);
 De GGD is bezig met voorbereiding van introductie-activiteiten voor raadsleden, samen met de
raadsgriffiers en de Veiligheidsregio NOG. Ook komt er een introductie voor de nieuwe
wethouders publieke gezondheid (rond AB-vergadering van 7 juli 2022);
 Het DB-bespreekt op 7 maart 2022 een overdrachtsdocument voor de nieuwe bestuursperiode,
dat op 7 april informatief wordt besproken in het AB.
De heer De Haan heeft begrepen dat met name in de regio Noord-Veluwe de continuïteit bij de
jeugdartsen en -verpleegkundigen een punt van zorg is. Wat kunnen de gemeenten in de regio
daaraan doen?
Mevrouw Baardman licht toe dat hierover een bericht is gestuurd aan de betrokken wethouders in
Noord-Veluwe, met een uitnodiging voor een gesprek. Helaas is er veel verloop onder de medewerkers en zijn vertrekkende medewerkers kritisch in de exitgesprekken. De GGD inventariseert nu
waar de onvrede zit en hoe verbetering mogelijk is. De heer Thasing is de trekker van dit onderzoek.
De CJG-partners zijn in deze aanpak meegenomen. GGD NOG maakt nu een pas op de plaats in de
CJG-ontwikkeling en gaat na de inventarisatie weer in gesprek met de samenwerkingspartners. De
inventarisatie loopt gelijk op met het onderzoek van Bureau 12 (zie bij agendapunt 3). De beide
trajecten worden in juni afgerond.
Mevrouw Baardman wil de wethouders informeren over de landelijke ontwikkelingen rond
infectieziektebestrijding. Er wordt gewerkt aan de instelling van een landelijke functionaliteit
infectieziektebestrijding (LFI) bij het RIVM. De covidcrisis heeft geleerd dat landelijke coördinatie
nodig is in een pandemie. Bij de plannen zijn de voorzitters van de GGD’en (in de bestuurlijke
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adviescommissie publieke gezondheid) betrokken. De directeuren publieke gezondheid hebben als
harde randvoorwaarde benoemd dat er voldoende financiële middelen voor versterking van
infectieziektebestrijding in de regio moet komen en niet alleen voor de centrale functies.
Mevrouw De Waard bedankt de AB-leden die er de volgende keer niet meer bij zijn al vast voor hun
inbreng en de samenwerking in de afgelopen bestuursperiode. Zij hoopt echter de volgende keer nog
een groot aantal weer te zien. Mevrouw De Waard wenst tot slot de AB-leden succes in de
verkiezingstijd en sluit de vergadering.

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.
Jeugdgezondheid: in het onderzoekstraject
GGD
met Bureau12 een overleg tussen ambtenaren en onderzoekers inbouwen

2021-11-01

2022-02-01

Wie

Gereed
Voorjaar 2022

Voorjaar 2022
e.v.

Maart-juni
2022

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van GGD Noord- en OostGelderland op 7 april 2022,

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

……………………………………..
de voorzitter.

thn/20220222
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

5

Overlegdatum:

7-4-2022

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Adviesnota
Onderwerp

Jaarstukken 2021

Voorstel

1. het Jaarverslag en de Jaarrekening 2021 vast te stellen;
2. het saldo van € 77.000 positief te bestemmen als dekking voor de incidentele kosten uit GGD
NOG Robuust en daarvoor toe te voegen aan de bestemmingsreserve;
3. kennis te nemen van het accountantsverslag 2021 en de uitkomsten van de bespreking hiervan
op 25 maart 2022 met de auditcommissie van het AB.

Inleiding

In het jaarverslag 2021 verantwoorden wij als dagelijks bestuur in hoeverre de beleidsprioriteiten en
financiële kaders zijn gerealiseerd die u in de Programmabegroting 2021 heeft vastgesteld. De
accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en de bevindingen beschreven in het accountantsverslag. De accountant geeft een goedkeurende verklaring af op getrouwheid bij ongewijzigde
vaststelling van de jaarrekening. De jaarrekening en jaarverslag zijn opgemaakt in overeenstemming
met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Voor rechtmatigheid
geeft de accountant ook een goedkeurende verklaring.

Beoogd effect

Verantwoording afleggen aan het algemeen bestuur over het jaar 2021 en een besluit over de
bestemming van het saldo.

Argumenten
1.1. Het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening is de bevoegdheid van het algemeen
bestuur.
Met het jaarverslag en de jaarrekening 2021 leggen wij beleidsmatig en financieel verantwoording af
aan uw bestuur over het gevoerde beleid in 2021. Na vaststelling sturen wij de jaarstukken aan
gedeputeerde staten. Dit is een voorwaarde om voor repressief toezicht (lichtste vorm van toezicht)
in aanmerking te komen. Ook de gemeenteraden ontvangen ter informatie de jaarstukken, zoals
bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
1.2. De accountant geeft een goedkeurende verklaring af op getrouwheid en rechtmatigheid.
De accountant heeft geen fouten en/of onzekerheden in de controle vastgesteld. Het eigen
vermogen is voldoende om de risico’s af te dekken en de Europese aanbestedingsregels zijn
nageleefd. Ook zijn de betalingen van de facturen rechtmatig en er zijn voldoende
beheersingsmaatregelen genomen om er zeker van te zijn dat alle baten binnen de GGD zijn
verantwoord.
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1.3. De prioriteiten en budgetten uit de begroting van 2021 zijn in grote lijnen gerealiseerd.
Het Jaarverslag 2021 geeft aan dat de beleidsprioriteiten uit de Programmabegroting 2020 zijn
behaald. De contractafspraken en productievolumes zijn in grote lijnen gerealiseerd. De Jaarrekening
2021 sluit met een positief saldo van totaal € 77.000.
2.1. Het saldo uit normale bedrijfsvoering van de GGD NOG bedraagt € 77.000 en de kosten van de
COVID-19-bestrijding zijn verantwoord voor de declaratie bij VWS.
Het saldo uit normale bedrijfsvoering van GGD NOG is € 77.000. Dit betreft het positieve saldo op het
product publieke gezondheid asielzoekers. Dit betreft voornamelijk hogere baten Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA) door een andere afrekensystematiek.
In paragraaf 3.6 van het jaarverslag staat de verantwoording van de kosten voor de bestrijding van
COVID-19 van € 73,8 miljoen, zoals de GGD deze bij VWS indient. Dit bedrag is voor het grootste deel
al ontvangen in de vorm van maandelijkse voorschotten.
2.2. Door het positieve saldo over 2021 te bestemmen voor GGD NOG Robuust zijn de incidentele
kosten voor de gemeente over de periode 2023-2025 lager.
In de vergadering van 18 november 2021 heeft uw bestuur, als afronding van de in 2020 en 2021
gevoerde Takendiscussie, een besluit genomen over GGD NOG Robuust en de financiering ervan. De
kosten worden deels uit een hogere inwonerbijdrage en incidentele bijdrage van de gemeenten
betaald. Met het bestemmen van het positieve saldo over 2021 voor GGD NOG Robuust zijn de
incidentele kosten voor de gemeente over de periode 2023-2025 lager.
3.1. De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en haar bevindingen beschreven in het
accountantsverslag.
De accountant geeft een goedkeurende verklaring af op getrouwheid bij ongewijzigde vaststelling
van de jaarrekening (zie ook 1.2).
In de vergadering van het algemeen bestuur melden wij de uitkomsten van het gesprek d.d. 25 maart
2022 over het accountantsverslag 2021 tussen de accountant en auditcommissie, met als uw
vertegenwoordigers de heer van Zeijts (Lochem), mevrouw Schepers (Winterswijk), de heer Koops
(Putten) en de DB-portefeuillehouder financiën, de heer Cziesso (Apeldoorn).

Kanttekeningen
2.1 Met het bestemmen met het positieve saldo wordt afgeweken van de gebruikelijke lijn dat
overschotten terugvloeien naar de deelnemende gemeenten.
In de vergadering van 18 november 2021 heeft uw bestuur een besluit genomen over GGD NOG
Robuust en de financiering ervan. Bij de gemeenten bestaat draagvlak voor een robuuste GGD.
Daarom stellen wij voor het positieve saldo over 2021 te bestemmen voor GGD NOG Robuust, zodat
de incidentele kosten voor de gemeente over de periode 2023-2025 lager worden.

Financiën

De financiële gevolgen zijn in deze adviesnotitie reeds toegelicht.

Vervolg

De planning is als volgt:
• 25 maart 2022: Bespreking jaarstukken Auditcommissie AB met accountant
• 7 april 2022: Jaarstukken ter vaststelling in AB
• < 15 april 2022: verzending jaarstukken naar de gemeenteraden en de provincie Gelderland.
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Communicatie

Zoals gebruikelijk bij publicatie van de vergaderstukken van het algemeen bestuur en jaarrekening
(vermelding op website GGD).

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

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
1. Jaarstukken 2021
2. Accountantsverslag 2021
3. Controleverklaring
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Voorwoord
Samen krijgen we Corona onder controle
Voor u ligt het jaarverslag 2021. Het was het tweede jaar van de coronapandemie, het jaar van
de avondklok en meerdere besmettingsgolven. Maar ook het jaar dat er een vuist gemaakt kon
worden tegen het virus, met de start van de vaccinatiecampagne en aan het eind van het jaar
de boostercampagne. De GGD heeft hard gewerkt aan testen, traceren en vaccineren. We zijn
trots dat dit gelukt is en onze inwoners konden rekenen op onze dienstverlening, een groot
compliment voor onze medewerkers en partners. Corona blijft bij ons, daarom is de
transitiefase gestart om te onderzoeken hoe corona-bestrijding ingebed kan worden in de
reguliere organisatie.
Publieke Gezondheid
Net als in 2020 heeft de coronabestrijding de reguliere werkzaamheden van de GGD NOG
beïnvloed. Door de getroffen maatregelen kon sommige dienstverlening tijdelijk niet doorgaan.
Ook waren collega’s nodig om te helpen bij de eerdere genoemde snelle opschalingen. Door
aanpassingen is zo goed mogelijk omgegaan met de beperkingen door corona. Zo is bij het
Rijksvaccinatieprogramma kleinschalig en lokaal gewerkt. Op verschillende thema’s is de online
dienstverlening verbeterd door aangescherpte websites en het aanbieden van webinars.
Bestuur en Organisatie
De vergaderingen van het algemeen bestuur stonden in 2021 vaak in het teken van de
takendiscussie. Vele (digitale) gesprekken en onderzoeken hebben een oogst opgeleverd van
beter inzicht in waar de GGD NOG nu staat en welke uitdagingen zij kent. Ook is er middels een
koersnotitie met elkaar vastgelegd hoe gemeenten en GGD nu en in de toekomst met elkaar
willen samenwerken. De takendiscussie werd op 18 november 2021 afgerond met een besluit
om 7 aandachtspunten van de GGD NOG aan te pakken. In de komende 5 jaar maken we via
monitoring de voortgang op de aanpak van de aandachtspunten zichtbaar.
Vooruitblik
De GGD springt ook in 2022 snel en adequaat in op de uitdagingen. We werken aan het
verminderen van de kwetsbaarheden van de organisatie en aan betere dienstverlening aan
inwoners en gemeenten. Een jaar van nieuwe kansen en van opbouw, we kijken er naar uit!
Verantwoording
In het jaarverslag beschrijven wij wat is gerealiseerd van de prioriteiten die het algemeen
bestuur (AB) in de Programmabegroting 2021 heeft vastgesteld. Daarnaast staat de financiële
verantwoording in de Jaarrekening 2021. Het publieksjaarverslag vindt u via de website
www.ggdnog.nl.
Warnsveld, 18 maart 2022
Het dagelijks bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

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

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
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Besluit
Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·
B E S L U I T:

1. het Jaarverslag en de Jaarrekening 2021 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland vast te
stellen;
2. het positieve saldo van afgerond € 77.000 te bestemmen als dekking voor de incidentele
kosten uit GGD NOG robuust en daarvoor toe te voegen aan de bestemmingsreserve.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 April 2022

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

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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Deel 1: Jaarverslag
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1. Bestuurlijk kader
1.1. Jaarstukken
Jaarverslag
In het jaarverslag over 2021 leggen wij als dagelijks bestuur verantwoording af over de
realisering van het programmaplan uit de Programmabegroting 2021 en de uitvoering van de
reguliere werkzaamheden in 2021. Het algemeen bestuur heeft deze begroting op 9 juli 2020
vastgesteld en geactualiseerd met een viertal begrotingswijzigingen, waarvan de 4e
begrotingswijziging op 18 november 2021 is vastgesteld. In de programmabegroting staan bij de
beleidsprioriteiten indicatoren, die zo duidelijk mogelijk aangeven wanneer de doelstelling is
bereikt.

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

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


Weerstandsvermogen risicobeheersing en kengetallen



Financiering



Bedrijfsvoering



Verbonden partijen

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

Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
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1.2. Kerngegevens

Werkgebied 2021

Deelnemende gemeente en inwonertallen per 31-12-2021
Aantal deelnemende gemeenten

22

Totaal aantal inwoners

835.111

Regio Noord-Veluwe
Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten

Totaal
aantal gemeenten

23.739
27.260
48.859
28.220
23.931
24.599

176.608
6

Regio Midden-IJssel/ OostVeluwe

Regio Achterhoek

Apeldoorn
Brummen
Epe
Hattem
Heerde
Lochem
Voorst
Zutphen

165.586
20.888
33.260
12.305
18.979
34.071
24.996
48.327

Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost-Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk

27.100
43.850
36.075
58.547
36.349
29.607
39.386
29.177

Totaal
aantal gemeenten

358.412
8

Totaal
aantal gemeenten

300.091
8
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Personeelsbestand per 31-12-2021
in vaste
dienst
Aantal medewerkers
Aantal fte’s

216
162

in
tijdelijke
dienst

Uitzendkrachten
1.616
n.v.t

47
32

totaal
1.879
194

Totaal lasten en baten jaarrekening 2021
X € 1.000

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

Rekening
2021
93.249
93.144
105
28
77

Mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat

Verdeling totale lasten 2021 (x € 1.000)

16.040
231

0

531

16.588

Salarislasten
Inhuur derden
Opleidingskosten
Overige personeelslasten
Overige lasten
Vennootschapsbelasting

59.753

Het totaal lasten ad € 93.144.000 is in bovenstaande grafiek verdeeld over de categorieën. Door
de inzet van uitzendkrachten voor de bestrijding van COVID-19 is de categorie inhuur een derde
deel van de totale kosten.
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
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Verdeling totale baten 2021 per programma (x € 1.000)

12.135
3.805
Gemeentelijke inwonerbijdrage
Baten gemeenten plus
Baten derden

77.308

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

Verdeling totale baten 2021 (x € 1.000)
12.171

33
1.343

625

Jeugd gezondheidszorg
Algemene Gezonheid zorg
Kennis en Expertise
Inwonersbijdrage
79.077

Overhead

In deze tabel zijn de baten ad € 93.249.000 verdeeld over bovenstaande categorieën. De
vergoeding ad € 73.767.000 voor de gemaakte kosten in verband met COVID-19 zijn opgenomen
onder de baten derden.
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2. Programmaplan
2.1. Inleiding
Algemeen
De kerntaak van de GGD is de uitvoering van gemeentelijke taken op basis van de Wet publieke
gezondheid.
In de volgende paragrafen volgt een terugblik op de realisering van de prioriteiten die in de
Programmabegroting 2021 zijn opgenomen in de programma’s van GGD NOG. Wij lichten de
cijfers toe ten opzichte van de 4e begrotingswijzing vastgesteld op 18 november 2021 door het
algemeen bestuur.
COVID-19
De baten en lasten voor de bestrijding van COVID-19 worden gepresenteerd bij het programma
Algemene Gezondheid. De overheadlasten die betrekking hebben op COVID-19 presenteren we
conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bij het programma Overhead.
Het ministerie van VWS vergoedt alle kosten die de GGD maakt voor de bestrijding van het
COVID-19-virus. In paragraaf 3.6 van het jaarverslag staat de verantwoording van de kosten
zoals de GGD deze bij VWS indient.
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2.2. Programma Jeugdgezondheid
2.2.1 Wat hebben we ervoor gedaan

Doorontwikkeling Jeugdgezondheid
Indicator:
De eerste opdracht voor de jeugdgezondheid gaat over het bevorderen, beschermen
en bewaken van de gezondheid van de gehele populatie jeugdigen in de regio. De
tweede opdracht is om kinderen in een kwetsbare situatie te signaleren en hier actie
op te ondernemen. De GGD heeft de afgelopen 1,5 jaar verschillende mogelijkheden
onderzocht om op onderdelen het Basispakket Jeugdgezondheidszorg anders vorm
te geven. De afzonderlijke onderdelen en het gehele pakket worden onderzocht en
geëvalueerd onder verschillende stakeholders. Het programma ronden wij in
september 2022 af. De GGD werkt hierin samen met gemeenten, Jeugdgezondheid
0-4 jaar en andere ketenpartners.
Een deel van de collectieve contactmomenten op het BO en VO in de klas
hebben we in schooljaar 2020-2021 niet kunnen uitvoeren. Een digitale
variant is ontwikkeld, voor zowel docenten als leerlingen, over veerkracht en corona.
Dit is aangeboden en uitgevoerd van maart 2021 tot juli 2021. Voor schooljaar 20212022 zijn de voorbereidingen (scholing en materialen) getroffen om de collectieve
contactmomenten Veerkracht uit te voeren. De voorbereiding voor de evaluatie van
het gehele pakket zijn afgerond. Dit onderzoek wordt gedurende het schooljaar
2021-2022 uitgevoerd. De rapportage vindt plaats in het najaar van 2022

Jeugdgezondheid
Indicator:
In 2021 moet de GGD opnieuw het jeugddossier aanbesteden. Het gaat om het
jeugddossier voor de Achterhoek en Midden IJssel/Oost Veluwe. Op de NoordVeluwe werken we sinds 9 september 2019 met een nieuw jeugddossier. Daarin
hebben ouders de regie. Zij kunnen op ieder moment van de dag in hun eigen dossier
kijken.
De werkwijze op de Noord-Veluwe en de ontwikkelingen die hier nog steeds in plaats
vinden worden als uitgangspunt meegenomen bij de aanbesteding.
De aanbesteding van een nieuwe jeugddossier is met een jaar uitgesteld.
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Rijksvaccinatieprogramma
Indicator:
Belangrijke elementen zijn het streven naar het verhogen van de vaccinatiegraad en
de extra tijd die nodig is voor de informed-consentprocedure. Op grond van de
WGBO heeft de hulpverlener de plicht om informatie te geven. Om toestemming te
kunnen geven voor een behandeling, zoals vaccinaties, moeten ouders en jongeren
adequaat geïnformeerd zijn. Deze op informatie gebaseerde toestemming wordt
‘informed consent’ genoemd. Landelijk is in het budget voor de uitvoering van de
vaccinaties hiermee rekening gehouden.
Het Rijksvaccinatieprogramma voor dit najaar bestond uit HPV , DTP, BMR
en Men ACWY en andere vaccinaties op indicatie. Het is begin september
gestart en liep het hele jaar nog. Uitvoering vindt plaats op een nieuwe werkwijze:
per gemeente door het lokale JG-team met een maximum van twee priklijnen en een
vaccin per priklijn.
Tijdens individuele consulten door de jeugdartsen én de jeugdverpleegkundigen is er
extra aandacht voor informed-consent. Invulling vindt plaats volgens de richtlijnen
van het RIVM.
De aanpassingen in de werkwijze om de vaccinatiegraad te verhogen hebben we
doorgevoerd

Jeugdgezondheid voor adolescenten
Indicator:
De GGD is onlangs gestart met een takendiscussie en een strategische visie samen
met het algemeen bestuur. Jeugdgezondheid Adolescenten is, wat betreft de
financiering van dit deel van het basispakket Jeugdgezondheid, onderdeel van deze
discussie. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze discussie stelt de GGD, samen
met de betrokken gemeenten een nieuw plan op voor Jeugdgezondheid voor
adolescenten. Voor wat betreft de inhoud zal de nadruk liggen op het versterken van
veerkracht en weerbaarheid.
Met alle gemeenten zijn gesprekken gevoerd over de invulling van
Jeugdgezondheid adolescenten. De insteek is dat in het AB een voorstel komt
om jeugdadolescenten vanaf 2023 in de inwonerbijdrage op te nemen.
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Beleid voortzetten
Indicator:
De GGD zet het beleid voort van het volgen en versterken van de fysieke gezondheid
en veerkracht. Hierbij blijft nadrukkelijk aandacht voor de doorgaande lijn van de
jeugdgezondheidszorg van 0-18 jaar. De GGD sluit hierbij aan bij en werkt samen met
het lokale veld.
De jeugdgezondheid zet zich in voor de aanpak van maatschappelijke thema’s, zoals
het verhogen van de vaccinatiegraad, schoolverzuim, kindermishandeling en
armoede. Dit doet de GGD samen met o.a. Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar,
gemeenten, onderwijs, jeugdhulp en huisartsen.
De GGD heeft binnen de coronamaatregelen aandacht besteed aan fysieke
gezondheid en Veerkracht. De visie ‘een veerkrachtige jeugd, wat kan de GGD
betekenen’ is geschreven. De doorgaande lijn van 0-18 krijgt in deze visie steeds
meer vorm. Een voorbeeld hiervan is de Groeigidsapp, die zowel Yunio als Vérian
actief inzetten. Een ander voorbeeld zijn de gezamenlijke scholingsdagen (GGDYunio-Verian) over armoede die dit jaar zijn voorbereid voor januari 2022.

2.2.2 Wat heeft het gekost
X € 1.000

Programmabegroting
2021

Rekening van baten en lasten

4e
begrotingswijziging
2021

Rekening
2021

Afwijking

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

1.000
5.094
-4.094
0
0
-3.880

1.345
6.437
-5.092
0
0
-5.092

1.343
6.450
5.107
0
0
-5.107

-2
13
-15
0
0
-15

Het resultaat van € 15.000 wordt veroorzaakt door hogere lasten voor achterstanden als gevolg
van COVID-19. Deze lasten worden vergoed door VWS maar staan verantwoord onder het
programma Algemene gezondheidzorg.
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn er extra lasten voor het inhalen van
achterstanden als gevolg van COVID-19. Dit wordt vergoed door VWS. De baten staan onder het
programma Algemene gezondheidzorg. Verder stijgen de baten door meer maatwerk, hogere
baten COA door een andere afrekensystematiek en de afrekening van het RIVM 2020 over de
inhaalvaccinatie. Hier staan ook hogere lasten tegenover.
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2.3 Programma Algemene Gezondheidszorg
2.3.1 Wat hebben wij ervoor gedaan

Bestrijding COVID-19 en vaccinatie
Indicator:
De GGD is volop betrokken bij de bestrijding van Covid-19. Dit betreft de bron- en
contactopsporing, het testen en in 2021 ook door de vaccinatiecampagne. Hiervoor
is een aparte projectorganisatie ingesteld. Inzet vindt plaats in opdracht van het
ministerie van VWS die deze taak ook financiert. Er is continue afstemming met GGD
GHOR Nederland, RIVM, andere GGD’en en ketenpartners.
Doelen zijn: voldoende testcapaciteit om aan de vraag te kunnen voldoen, bron- en
contactopsporing adequaat uitvoeren en de bevolking vaccineren aan de hand van
het advies van de Gezondheidsraad
De GGD zet nog steeds volop in op covid-bestrijding. Met de komst van een
nieuwe variant (Omikron) is het de vraag of de huidige aanpak van testen en
traceren nog voldoende aansluit en antwoord geeft op het indammen van een
pandemie. Dit is iets wat Europees (en misschien zelfs wel mondiaal) ter discussie
wordt gesteld en nader onderzocht moet worden. In de tussentijd blijft de GGD zich
inzetten en de landelijke opdrachten van testen, traceren en vaccineren uitvoeren.
De boostercampagne is halverwege december in hoog tempo versneld door inzet
van intern personeel en inmiddels komen we in een volgende fase om de
vaccinatiegraad op peil te houden en ons voor te bereiden op de volgende
boostercampagnes. Tevens zijn we beland in een transitiefase waarin gekozen is voor
een nieuwe structuur en door 5 kwartiermakers onderzocht wordt hoe COVID meer
onderdeel kan worden van de reguliere organisatie.

Omgevingswet en gezonde leefomgeving
Indicator:
De GGD ondersteunt gemeenten bij hun voorbereiding op de Omgevingswet. Deze
wet geeft gemeenten opdracht om gezondheid van de inwoners mee te wegen in het
ruimtelijk beleid. Doel is een gezonde leefomgeving te stimuleren.
Wij streven ernaar dat wij in 2021 bij minimaal 15 gemeenten een actieve bijdrage
leveren aan de invoering van de Omgevingswet.
Via diverse platforms (subregionale overleggen) heeft GGD NOG contact met
alle gemeenten en met de andere ketenpartners en provincie om de
samenwerking onder de Omgevingswet vorm te geven. Het gaat daarbij zowel om
inhoud als om procesafspraken. In de loop van 2021 is dit gestart. De doelstelling is
daarmee ruim gehaald. Ook in 2022 zetten we dit voort waarbij GGD NOG met alle
gemeenten en de andere ketenpartners oefent op praktijksituaties rond ruimtelijke
initiatieven.
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Statushouders
Indicator:
Voor de statushouders (vluchtelingen die in de gemeenten zijn gehuisvest)
voeren wij diverse taken uit, zoals gezondheidsbevordering en bevordering van
de seksuele gezondheid. Dit vereist een intensievere inzet dan voor nietstatushouders. We gaan voor de inwonerbijdrage uit van een gemiddelde van
720 statushouders waarvan 250 kinderen per jaar met een bandbreedte van min
of plus 20%. Dit is het niveau van 2019.
In 2021 zijn er ondanks de lockdowns veel voorlichtingen uitgevoerd. Zo
mogelijk was de voorlichting op locatie, anders digitaal. Voor de
statushouders in gemeenten; voor asielzoekers in AZC’s. Daarnaast
voorlichtingen aan vrijwilligers en professionals die werken voor statushouders
of met hen in hun werk te maken krijgen, zoals professionals zorg, onderwijs en
werk. Gemeenten ontvingen rond corona en statushouders per mail informatie
en handige tools. De GGD ondersteunde zes inkopende gemeenten via beleid en
uitvoering bij hun inzet rond statushouders. Bijvoorbeeld de organisatie van een
training psychische gezondheid, input op een beleidsnota of het actualiseren
daarvan. De gemeenten hadden in 2021 een taakstelling om 846 statushouders,
waarvan 471 kinderen, te huisvesten.

Samenwerking forensische geneeskunde
Indicator:
Het is wenselijk dat wij op het terrein van de Forensische Geneeskunde
samenwerken met andere GGD’en in Oost-Nederland. Dit verbetert de efficiency en
slagkracht. Deze samenwerking met de 5 GGD’en in Oost-Nederland moet in 2021
formeel zijn vastgelegd.
De samenwerkingsovereenkomst voor de 5 GGD’en in Oost-Nederland is
inmiddels gesloten. De politie heeft op verzoek van de minister van J&V de
aanbesteding van de medische arrestantenzorg ingetrokken voor ten minste 2 jaar
om de samenwerking tussen de GGD’en niet te frustreren.
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Financiering aanvullende seksuele gezondheid
Indicator:
De subsidiëring van activiteiten op het terrein van aanvullende seksuele gezondheid
wordt na 2021 waarschijnlijk anders vorm gegeven. Het betreft de uitvoering van de
soa-consulten, de daarmee gepaard gaande labkosten en de kosten voor Sense
(preventie, voorlichting, consulten etc.). VWS is in overleg met diverse partijen over
het aanpassen van de financieringsstructuur. Wij verwachten dat in 2021 de nieuwe
financieringsvorm geregeld is
De financiering blijft voor 2022 ongewijzigd. De begroting is in KONverband ingediend. De verwachting is dat deze wordt toegekend. De
penvoerder is GGD Nijmegen .

2.3.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan
COVID-19
Het jaar 2021 start met vele besmettingen (en daarmee testbehoefte, uitgebreid BCO en vele
telefoontjes) en de opdracht tot het vaccineren van de gehele bevolking. Lange tijd leek deze
opdracht niet bij de GGD te komen, maar op 10 december 2020 is alsnog de opdracht gekomen
om per 15 januari 2021 een massavaccinatiecampagne op poten te zetten. Ondertussen zijn de
pijlers BCO, testen, telefonie en administratie flink opgeschaald om aan alle vraag te blijven
voldoen. Er wordt op systeem-, proces- en medewerker niveau veel doorontwikkeld om
continue effectiever en kwalitatiever het werk te kunnen verrichten. De ondersteuning van de
ondersteunende diensten zoals Communicatie, Facilitaire Zaken, P&O, Applicatiebeheer,
Financiën, Epidemiologen etc is hierbij onmisbaar. We schommelen in het jaar 2021 tussen 500
– 1.750 medewerkers in het primaire proces van de projectorganisatie door de zogeheten
besmettingsgolven. Hieronder een toelichting op de activiteiten per pijler.
BCO
De capaciteit is het gehele jaar gebaseerd op opdracht om 76 cases uit te voeren in fase 1.
De processen zijn continue verbeterd en aangepast aan de actualiteit. GGDNOG heeft in 2021
circa 130 BCO medewerkers beschikbaar per dag zijn er gemiddeld 55 BCO’ers aan het werk.
Daarnaast is er een landelijke buffercapaciteit van 10 tot 125 medewerkers per dag. Samen met
het wisselen van fases is hiermee het hoofd geboden aan de besmettingsgolven. Daarnaast is er
een landelijke uniforme werkwijze geïmplementeerd en is de samenwerking gezocht en
gevonden met de omliggende GGD’en doormiddel van operationele en tactische werkgroepen.
Het gehele jaar heeft afdeling IZB het BCO en de processen gemonitord.
Telefonie
In het team van Telefonie worden dagelijks tussen de 200 en 800 telefoontjes van burgers,
professionals, zorginstellingen en ook specifiek voor vaccineren en testen ontvangen en
beantwoord. Het team bestaat uit 22 telefonisten voor een dagelijkse bezetting van ca. 11
mensen. Er is continue een vraagbaakarts op locatie aanwezig.
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Administratie
In het team Administratie worden dagelijks alle positieve uitslagen verwerkt en daarmee
uitgezet bij het team BCO. Tevens is dit team verantwoordelijk voor de juiste planning in de
teststraten, vaccinatiestraten en zorgen zij voor de juiste planning en verwerking van thuis
bemonsterverzoeken. Daarnaast zorgt deze afdeling voor de afhandeling van klachten, verzoek
tot verwijdering uit het systeem en het oplossen rondom QR-code of herstelbewijzen.
Testen
Team Testen heeft het afgelopen jaar zeven testlocaties geopend op diverse locaties in de regio
(Harderwijk, Wehl, Apeldoorn, Heerde, Winterswijk en Zutphen). In deze testlocaties worden de
zogeheten PCR testen afgenomen. Iedere testlocatie bestaat uit 3 tot 8 testlijnen. Per lijn
kunnen 204 testen per dag afgenomen worden. In totaal heeft GGD NOG daarmee een
testcapaciteit van 5.900 testen per dag. Er werken ruim 400 medewerkers in de teststraten, van
afnemers/assistenten, tot locatie-coördinatoren en portiers. Een kwaliteitsteam bestaande uit
verpleegkundigen en artsen van IZB monitort structureel de kwaliteit en hygiëne in de
teststraten.
Vaccineren
Op 15 januari 2021 zette GGDNOG de eerste Covid-19 prik in Apeldoorn. Gedurende het
voorjaar 2021 werden locaties geopend in Doetinchem, Lichtenvoorde, Terborg, Zutphen,
Heerde, Harderwijk en de tweede locatie in Apeldoorn. In juni 2021 werd de piek van de
vaccinatiecampagne bereikt met zo’n 10.000 prikken per dag. Daarna werd het snel rustiger en
is gestart met maatwerk vaccinaties bij AZC’s, voor arbeidsmigranten en dak- en thuislozen.
Begin augustus zijn we van 8 locaties stap voor stap teruggegaan naar 4 locaties.
In september 2021 werd aan het maatwerk de regiotour toegevoegd. Elke dag stond GGDNOG
in een andere gemeente om inwoners daar te vaccineren via vrije inloop. Het doel was de
vaccinatie laagdrempelig en dichtbij aan te bieden. De maanden september, oktober en
november stonden in het teken van maatwerk. In overleg met gemeenten, IZB en de
epidemiologen werden specifieke maatwerkacties uitgezet. Deze waren gericht op het bereiken
van jongeren en het verhogen van de vaccinatiegraad in gebieden waar deze lager was dan
gemiddeld. Daarvoor is een communicatiecampagne opgezet en werd er o.a. samengewerkt
met ziekenhuizen, huisartsen en sleutelfiguren in de wijken.
Begin november kwam de opdracht te starten met de boostercampagne vanaf januari 2022.
Gedurende de maand november verschoof de deadline van de start naar voren met als
uiteindelijk startmoment 19 november 2021. Door een stijgend aantal opnamen van met name
gevaccineerde ouderen werd de druk op de zorg en daarmee de urgentie hoger. Daarnaast was
de komst van de Omikron variant reden tot zorg toen duidelijk werd dat twee vaccinaties voor
deze variant onvoldoende bescherming boden. Omdat nog onduidelijk was hoe ziekmakend
deze variant was werd alles op alles gezet om de boosters in korte tijd aan alle burgers aan te
bieden. Dat zorgde voor een piek van 12.210 prikken op 29 december.
Week 52 sloten we af met 90.877 vaccinaties, het hoogste aantal vaccinaties tot dan toe per
week. Aan het einde van de eerste week van 2022 waren alle burgers van 18 jaar en ouder
uitgenodigd om hun boostervaccinatie te halen.
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2.3.3 Wat heeft het gekost
X € 1.000

Programmabegroting
2021

Rekening van baten en lasten

4e
begrotingswijziging
2021

Rekening
2021

Afwijking

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

5.917
7.369
-1.452
0
0
-1.452

73.355
57.799
15.556
0
0
15.556

79.078
65.487
13.591
0
0
13.591

5.723
7.688
-1.965
0
0
-1.965

De kosten voor de bestrijding van COVID-19 is een onderdeel van het programma Algemene
Gezondheidszorg (AGZ). De overheadkosten die betrekking hebben op de bestrijding worden
gepresenteerd bij het programma Overhead. De baten staan bij het programma AGZ. Dit is
conform BBV. In paragraaf 3.6 staat een overzicht van de kosten voor de COVID-19 -bestrijding
in 2021.
De stijging van de lasten bij het programma AGZ worden voornamelijk veroorzaakt door hogere
lasten voor COVID-19:
Testen
€ 2.700.000
Vaccinatie
€ 4.883.000
Totaal
€ 7.583.000
De baten nemen met € 5,7 miljoen toe. Dit betreft € 5,5 miljoen aan hogere opbrengsten voor
de dekking van de bestrijding van COVID-19. Naast de hogere lasten van € 7,6 miljoen betreft
dit dekking voor overhead. Deze overheadlasten zijn ruim € 2,0 miljoen lager dan
geprognosticeerd bij de 4e begrotingswijziging 2021. Dit voordeel staat gepresenteerd bij het
programma Overhead. Hierdoor is het saldo op het programma Algemene gezondheidszorg
ruim € 2,0 miljoen negatief ten opzichte van de 4e begrotingswijziging 2021
De reguliere baten en lasten zijn hoger door extra taken die uitgevoerd zijn voor PREP, dit zijn
medicijnen die voorkomen dat iemand HIV oploopt, Tuberculosebestrijding en
Maatschappelijke Zorg.
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2.4. Programma Kennis en expertise
2.4.1 Wat hebben we ervoor gedaan

Trends in de volksgezondheid
Indicator:
Het signaleren, duiden en publiceren van belangrijke trends en inzicht geven in de
gezondheid van de inwoners. Wij zoeken naar nieuwe manieren om data en kennis
te genereren. Daarbij werken wij samen met academische werkplaats AGORA en
andere partijen op landelijk en regionaal niveau.
In 2021 komen de resultaten van de monitor Volwassen en Ouderen 2020
beschikbaar en voeren wij de Kindermonitor uit.
Infographics naar aanleiding van de Volwassenenmonitor (voor de NOGregio en per gemeente) is uitgekomen medio 2021. Het E-magazine
psychische gezondheid jongeren is verschenen in juni 2021. De Kindermonitor is
gestart in oktober 2021.
Een extra jeugdmonitor is gestart in oktober 2021 (klas 2 en 4 VO).
Voorbereidingen zijn getroffen voor een extra jongvolwassenen monitor in het
voorjaar van 2022.
Wekelijks is en wordt er inzicht gegeven in de situatie rondom corona in de regio:
situatieschets COVID-19 regio NOG
Dagelijks is en wordt er een update geplaatst over de situatie rondom corona op
het coronadashboard van GGD NOG: beschikbaar voor gemeenten en
zorginstellingen in de regio.

Academische Werkplaats Agora
Indicator:
In de afgelopen jaren groeide de Academische werkplaats AGORA (AW AGORA) uit
tot een samenwerkingsverband met veel verschillende partijen uit de regio, waarin
veel projecten van de grond zijn gekomen. AGORA heeft een belangrijke rol
gespeeld in de ontwikkeling en/of evaluatie van tal van evaluatiemethodieken,
verschillende gezondheidsprogramma’s en bij het samen leren in de praktijk.
Daarnaast kan AGORA de komende jaren bijdragen aan het in kaart brengen van de
effecten/gevolgen van de Covid-19-maatregelen op de gezondheid op de langere
termijn.
In 2021 zijn de doelen uit de strategische agenda 2021-2025 AGORA verder
opgepakt. De nieuwe website is gelanceerd, waarop naast AGORA, ook de
regionale Kenniswerkplaats SamenDoen&Leren en het Evaluatiebureau Publieke
Gezondheid een plek hebben. Daarnaast gaan we de komende jaren kijken of we
innovaties vanuit de wetenschap binnen AGORA kunnen vertalen naar oplossingen
binnen de gezondheidszorg.
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NOG Gezondere Leefstijl
Indicator:
De Gemeenten hebben een grote uitdaging en verantwoordelijkheid voor zich
liggen. De impact van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te
dempen treft de gehele bevolking. Daarnaast zijn er groepen mensen die meer
negatieve gevolgen ondervinden van de coronacrisis en de bijbehorende
maatregelen. Om te voorkomen dat deze groepen nog meer nadelige gevolgen
ondervinden van de maatregelen is nu actie nodig om aandacht te besteden aan
gezond leven.
Met preventie en gezondheidsbevordering is gezondheidswinst te behalen, zowel
tijdens als na de coronacrisis. In de Bestuursagenda 2019 - 2023 NOG Gezonder
staat de uitwerking in de subregio’s centraal. Hierbij anticiperen we op subregionale
wensen en verschillen. We gaan deze inzet continueren en samen met gemeenten
versterken om nadrukkelijker aandacht te geven aan de gezondheid van groepen
mensen die door de coronamaatregelen hard getroffen zijn. We werken hierin ook
samen met landelijke partijen en andere GGD’ en. Daarnaast zoeken we hierbij
aansluiting bij en geven inhoud aan het lokaal/regionaal gezondheidsbeleid en het
beleid in het sociaal domein.
In 2021 zijn de doelen uit de strategische agenda 2021-2025 AGORA verder
opgepakt. In het voorjaar is het project De Pas erin gehonoreerd, rondom
gezonde leefstijl. De nieuwe website gelanceerd icm AGORA, de regionale
Kenniswerkplaats en het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid

NOG Fitter en Vitaler
Indicator:
NOG Fitter en Vitaler richt zich op het bevorderen van fitte en vitale medewerkers
van organisaties in Noord- en Oost-Gelderland. Ruim 53 partners hebben zich al bij
dit regionetwerk aangesloten waarmee ruim 25.000 medewerkers kunnen worden
bereikt. Wij werken in 2021 aan het doorontwikkelen van het aanbod, waarbij
wordt geanticipeerd op de wensen van de partners. Extra inzet wordt gepleegd op
het thema roken en ‘lage ses werkenden’. Daarnaast wordt aanvullende aandacht
besteed aan werving, social media, een challenge in mei en een
netwerkbijeenkomst in september
In mei en september hebben webinars plaats gevonden rondom het thema
‘roken op de werkplek’. In december is de 3e webinar georganiseerd rondom
het thema ‘laaggeletterdheid’. De FITOPHETWERKchallenge heeft in juni 12
deelnemende organisaties opgeleverd en 300 medewerkers die zich hebben
aangemeld. De netwerkbijeenkomst is i.v.m. beperkte interesse in Covid-tijd niet
doorgegaan.
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2.4.2 Wat heeft het gekost
X € 1.000

Programmabegroting
2021

Rekening van baten en lasten

4e
begrotingswijziging
2021

Rekening
2021

Afwijking

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

268
1.713
-1.445
23
0
-1.468

652
1.993
-1.341
28
0
-1.369

625
1.977
-1.352
28
0
-1.380

-27
-16
-11
0
0
-11

De baten zijn lager doordat we niet alles hebben uitgevoerd wat we geprognosticeerd hebben
bij de 4e begrotingswijziging 2021. Ook de lasten zijn lager waarvan een deel overhead betreft.
Dit voordeel staat bij het programma Overhead.

2.5. Overhead
2.5.1 Wat hebben we ervoor gedaan

Vervolg aan de Bestuursagenda 2019-2023
Indicator:
Waar nodig herijken we in samenspraak met gemeenten de Bestuursagenda 2019 –
2023 NOG Gezonder. We sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen en bij het
gezondheidsbeleid en de preventieagenda’s van de gemeenten. We zijn daarbij alert
op actuele ontwikkelingen. Deze samenwerking aan de Bestuursagenda krijgt ook in
2021 de vereiste aandacht.
De aandacht voor preventie tegen corona heeft ook de spotlight gezet op de
‘traditionele’ preventiethema’s als roken en overgewicht. Indachtig met de
Bestuursagenda streven we naar het oppakken van deze thema’s in nauwe
samenwerking met de gemeenten. De bestrijding van het coronavirus heeft vooral
op onderzoeksgebied en communicatie veel vernieuwing gebracht. Er zijn meerdere
corona-peilingen geweest naar de effecten van de coronavirus-uitbraak op onze
inwoners; er is een onderzoek geweest naar de impact op kwetsbare groepen. En er
is een klantreis-benadering toegepast op de informatie die we rond corona en
vaccineren aanbieden. Daarmee is het bereik van de GGD-website verveelvoudigd.
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Passende informatie voor gemeenten
Indicator:
Heldere afspraken en duidelijke verhoudingen tussen gemeenten als opdrachtgever
en de GGD als opdrachtnemer. Wij werken aan passende informatie per gemeente
en/of regio over de dienstverlening en taakuitvoering door de GGD. In 2021 zijn wij
bezig met het inrichten van een webpagina met informatie over onze producten en
resultaten. Dat vereist dat wij onze interne processen hier adequaat op ingericht
hebben. In 2021 blijven we dit verder ontwikkelen.
De vertaling van de huidige dienstverlening naar informatie over producten
en diensten zijn volop mee aan de gang en de webpagina is “under
construction” wat dat betreft. Afspraken rondom verhoudingen en dienstverlening
en verwachtingen hierin zijn onderwerp in GGD NOG robuust. De uitkomsten hiervan
nemen we mee dit onderwerp. En nemen we mee in de organisatieontwikkeling en
de toepassing hiervan in 2022. Bij de gemeenten is draagvlak voor een robuuste
GGD.

2.5.2 Wat heeft het gekost
X € 1.000

Programmabegroting
2021

Rekening van baten en lasten

4e
begrotingswijziging
2021

Rekening
2021

Afwijking

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

22
5.288
-5.266
0
0
-5.266

51
21.265
-21.214
0
0
-21.214

33
19.208
-19.175
0
0
-19.175

-18
-2.057
-2.039
0
0
-2.039

De overheadlasten voor de COVID-19-bestrijding vergoedt VWS volledig. Deze zijn ruim € 2,0
miljoen lager dan geprognosticeerd bij de 4e begrotingswijziging. De lagere baten van VWS die
hier tegenover staan presenteren we conform BBV bij het programma algemene
gezondheidzorg.
Door COVID-19 zijn er minder vakantiedagen opgenomen. Het gerealiseerd resultaat op het
programma overhead is ruim € 2,0 miljoen voordeliger.
Budget onvoorzien
In de begroting heeft GGD NOG een budget van € 198.000 (1% van de totaal begrote lasten)
opgenomen als budget onvoorzien. Dit budget is volledig ingezet voor ziektevervanging bij
Jeugdgezondheid en ondersteuning.
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Beleidsindicatoren taakveld Bestuur en ondersteuning
Indicator
Formatie per 1.000 inwoners
Bezetting per 1.000 inwoners
Apparaatskosten per inwoner
Externe inhuur als % van de loonsom en kosten inhuur
Overhead in % van de totale lasten

Kengetal
0,23
0,23
€ 23,00
79,5%
20,6%

2.6. Inwonerbijdrage en Organisatieprojecten
2.6.1 Wat hebben we ervoor gedaan

Ontwikkeling en implementatie van een strategische visie en bijpassende
organisatiestructuur van de GGD
Indicator:
In de eerste helft van 2021 wordt een takendiscussie gevoerd en afgerond door het
algemeen bestuur. Deze takendiscussie geeft mede richting aan de strategische visie
die deels gelijktijdig wordt ontwikkeld. De tweede helft van 2021 zal in het teken
staan van het implementeren van de besluiten uit de takendiscussie en de
strategische visie. Daarbij zal eveneens gekeken worden naar een
organisatiestructuur die passend is bij de uitkomsten van beiden.
De takendiscussie en daaraan gelieerde strategische visie is afgerond. Samen
met AB en DB is dit proces vormgegeven. In de periode 2022-2025 gaat GGD
NOG de afspraken uit de takendiscussie implementeren. Dit gaat verder onder de
naam GGD NOG robuust. De context van de nieuwe organisatiestructuur is inmiddels
vormgegeven en richten we in 2022 verder in.
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2.6.2 Wat heeft het gekost
X € 1.000

Programmabegroting
2021

Rekening van baten en lasten

4e
begrotingswijziging
2021

Rekening
2021

Afwijking

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

12.497
358
12.139
0
141
12.280

12.135
16
12.119
0
0
12.119

12.171
23
12.148
0
0
12.148

36
7
29
0
0
29

Het gerealiseerd resultaat voor het programma Inwonerbijdrage en Organisatieprojecten is
€ 29.000 hoger. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een voordeel op het project “personen
met verward gedrag”.
Algemene dekkingsmiddelen
In de programmabegroting is de inwonerbijdrage die de GGD van de deelnemende gemeenten
ontvangt vastgesteld. De inwonerbijdrage 2021 was € 12.135.291. Deze inwonerbijdrage
verandert gedurende het jaar niet. Bij het opstellen van de jaarrekening maken we een
eindafrekening op basis van het aantal inwoners per 31 december 2021.
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3. Paragrafen
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat dit
jaarverslag de volgende vijf paragrafen:







Weerstandsvermogen en risicobeheersing (inventarisatie weerstandcapaciteit, risico’s
en beleid),
Financiering (treasurybeleid inclusief schatkistbankieren),
Bedrijfsvoering (bedrijfsprocessen om de beleidsdoelstellingen te realiseren en de
sturing en beheersing daarvan),
Onderhoud kapitaalgoederen.
Verbonden partijen (waar de GGD bestuurlijke invloed en financieel belang heeft),
Overzicht kosten COVID-19.

3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
Het weerstandsvermogen is het vermogen van GGD NOG om financiële tegenvallers op te
vangen zonder dat de continuïteit van de GGD in gevaar komt. Het weerstandsvermogen
bestaat uit de relatie tussen:
 de weerstandscapaciteit, d.w.z. de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten te
dekken en
 alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen
zijn voor de financiële positie.
In het kader van de vernieuwing van het BBV is een uniforme basisset financiële kengetallen in de
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voorgeschreven. Voor GGD NOG zijn de
onderstaande kengetallen van toepassing:




Netto Schuldquote: de netto schuld gedeeld door de totale inkomsten,
Solvabiliteit: eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen,
Structurele exploitatieruimte: het structurele exploitatiesaldo in percentage van de totale baten.

Kengetal
Netto schuldquote
Solvabiliteit
Structurele exploitatieruimte

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

Begroot
2021
-5,9%
46,2%
0,0%

Realisatie
2021
-2,3%
22,2%
0,1%

De solvabiliteit daalt ten opzichte van zowel de begroting 2021 als de realisatie 2020. Dit is het gevolg
van de bestrijding van COVID-19. Het balanstotaal, de basis van de solvabiliteit, is door de COVID-19bestrijding ruim € 13,0 miljoen. Wat ruim hoger is dan het reguliere balanstotaal van € 5,0 miljoen.
Door de start van de boostercampagne in december 2021 is de vordering op VWS voor de COVID-19
ruim € 2,0 miljoen. Daarnaast hebben we voorschotten van VWS ontvangen zodat we de crediteuren
tijdig kunnen betalen. Wat we terugzien in het saldo bij schatkistbankieren van ruim € 8,6 miljoen. Dit is
ruim € 6,0 miljoen hoger dan regulier. Tegenover deze vorderingen staan verplichtingen aan crediteuren
en nog te betalen kosten voor de COVID-19 bestrijding van ruim € 8,0 miljoen. Ons balanstotaal is
hiermee incidenteel ruim € 8,0 miljoen hoger is en daarmee daalt de solvabiliteit. Zonder deze post is de
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solvabiliteit 60%. De lagere solvabiliteit is incidenteel.
3.1.1. Weerstandscapaciteit en risico’s
Weerstandscapaciteit
Het algemeen bestuur heeft op 22 november 2018 de onderstaande risico’s als belangrijkste
risico’s voor de GGD in het kader van het risicomanagement vastgesteld.
1. inhoudelijke risico’s en risico’s met betrekking tot opbrengsten:
a.
wijziging wetgeving
b.
uitbraak infectieziekte/tbc
c.
gemeenten laten taken niet door de GGD uitvoeren
d.
omzetdaling/minder opdrachten
e.
morele verplichting voor uitvoering van taken die niet kostendekkend zijn
2. risico’s vanwege personele omstandigheden:
a.
ziekteverzuim boven 4%
b.
WW-verplichting
c.
arbeidsmarktkrapte/leeftijdsopbouw
3. risico’s vanuit de bedrijfsvoering:
a.
begrotingsoverschrijding
b.
technologische ontwikkeling
Deze risico’s zijn gekwantificeerd voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Voor de
inwonerbijdrage Jeugdgezondheid worden de gemeenten geacht zelf een reserve aan te
houden. Bij eventueel uittreden komt er een frictiebijdrage die de kosten voor de andere
gemeenten dekt.
3.1.2. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s
Percentage weerstandscapaciteit in €
Berekening percentage weerstandscapaciteit
Weerstandscapaciteit (materieel gezien)
Voorstel tot storting bij jaarrekening 2021
Stand weerstandsvermogen bij GGD na stortingsvoorstel
Weerstandsvermogen aan te houden bij de GGD per 31-12-2021
Percentage weerstandscapaciteit

31-12-2021
1.618.000
0
1.618.000
1.629.000
99%

Benodigd weerstandsvermogen structurele exploitatierisico’s
Omschrijving risico
1 Inhoudelijke risico's en risico’s m.b.t. opbrengsten
2 Risico's vanwege personele omstandigheden
3 Risico’s vanuit de bedrijfsvoering
Totaal risico
Kans dat risico's zich gelijk voordoen
Totaal risico GGD NOG
Af post onvoorzien in exploitatie ( 4 jaar)
Aan te houden weerstandsvermogen
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Het percentage weerstandscapaciteit is 99%. In euro’s is het weerstandsvermogen € 11.000 te
laag. Wij stellen voor om geen dotatie aan de algemene reserve te doen.

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


zoveel mogelijk interne financiering,



een risicomijdende gedragslijn.

3.2.1. Renteresultaten
De GGD heeft de overtollige kasmiddelen belegd bij de rijksoverheid (zie jaarrekening paragraaf
Schatkistbankieren).
3.2.2. Kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen van de GGD betreffen verbouwing van de hoofdlocatie, medische
apparatuur, kantoorinventaris, ICT en telefonieproducten.
Per 31-12-2021 is de boekwaarde van kapitaalgoederen afgerond op € 0,7 miljoen. De GGD
heeft in 2021 € 54.000 geïnvesteerd. Het betreft voornamelijk investeringen in audiometers en
ICT-middelen. Door de bestrijding van COVID-19 heeft GGD NOG veel extra personeel ingezet.
Deze medewerkers hebben laptops, telefoons, bureaustoelen etc. nodig. Omdat we niet weten
hoelang deze extra medewerkers nodig zijn hebben we deze middelen geleased of gehuurd. De
reguliere vervanging van middelen wordt eveneens geleased of gehuurd. Hierdoor daalt de
boekwaarde ten opzichte van 2020.

3.3. Bedrijfsvoering
Hoofdlijnen
Het afgelopen jaar is de bedrijfsvoering druk geweest in het ondersteunen van de reguliere en
de COVID-19-crisis en projectorganisatie. In die periode is de omvang van de organisatie een
aantal keren op- en afgeschaald in personeel. Dit betekende ook dat andere zaken in omvang
groot zijn gebleven t.o.v. de normale reguliere organisatie.
Ter illustratie een paar kengetallen:




Normaal 5 kantoorlocaties, nu 7 kantoorlocaties en diverse test- en vaccinatielocaties;
Van 270 werkplekken naar gemiddeld 700 werkplekken;
Van 2.048 facturen in 2019 naar 4.283 facturen in 2020 naar 8.500 facturen in 2021.

Wederom een intensief en complex jaar voor de bedrijfsvoering. Om dit uit te kunnen voeren
zijn in alle teams tijdelijk extra medewerkers ingehuurd.
Deze opschaling gaat in 2022 verder met o.a. het realiseren van BCO, test- en vaccinatielocaties
met bijbehorende zaken als bemensing, werkplekken en middelen.
De kosten hiervoor worden volledig gedekt door de COVID-19 gelden.
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Naast de ondersteuning richting de COVID-19-uitvoeringsorganisatie, hebben we net als 2020
ook onze normale bedrijfsvoering verder vormgegeven, ontwikkeld en op de kaart gezet.
Er zijn acties op o.a. de volgende onderwerpen:










Verdere invulling van een plaats-onafhankelijke en digitale werkplek.
Naast het in verbinding blijven ook speciale aandacht voor het welzijn onze
medewerkers in een digitale wereld.
Integrale advisering en ondersteuning.
Het opzetten van projectmanagement en verder inrichten van projectmatig en
resultaatgericht werken.
Het verder ontwikkelen van management- en sturingsinformatie.
Het verder lean inrichten van processen.
Het afronden van de takendiscussie met onze stakeholders.
Het ontwikkelen van een strategische visie.
Een start maken met het richten en inrichten van een vraaggerichte organisatie. Hierbij
speciale aandacht hebbend voor de gemaakte afspraken binnen de takendiscussie.
Kortom een organisatie-inrichting die toegerust is op de toekomst.

Gegevensbescherming en informatieveiligheid
In de landelijke media is uitgebreid aandacht besteed aan de datadiefstal uit de ITcoronasystemen van de GGD’en begin 2021. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in februari
2021 een onderzoek gestart bij GGD GHOR Nederland en twee GGD’en. Na de datadiefstal
hebben de 25 GGD’en en GGD GHOR Nederland gewerkt aan verbetermaatregelen en aan een
gezamenlijke lijn om verwijderings- en inzageverzoeken af te handelen. GGD NOG heeft in 2021
ongeveer 250 AVG-verzoeken afgehandeld. Op 8 november 2021 heeft de AP haar bevindingen
gepresenteerd en noodzakelijke maatregelen aangegeven.
De datadiefstal vormde een flinke impuls voor verbetering van de dataveiligheid bij GGD’en.
GGD NOG heeft – samen met de partners in Het Servicecentrum – KPMG opdracht gegeven voor
een onderzoek naar de volwassenheid van de informatieveiligheid. Het onderzoek moet leiden
tot inzicht in het applicatielandschap van de GGD en een Security scan (NEN 7510 gap analyse).
KPMG presenteert in februari 2022 de resultaten en een actieplan. In de zogenoemde
Takendiscussie heeft het algemeen bestuur van de GGD middelen beschikbaar gesteld voor de
invulling van functies voor gegevensbescherming en informatieveiligheid, zodat GGD NOG kan
voldoen aan de wet- en regelgeving.
GGD NOG heeft in het najaar 2021 voor alle medewerkers de mogelijkheid veilig mailen
ingevoerd. Ook is een awareness-campagne informatieveiligheid gestart, o.a. met e-learning
voor de medewerkers. In 2021 zijn 3 DPIA’s (effectbeoordelingen gegevensbescherming)
uitgevoerd: voor de werkprocessen bij de teams Seksuele gezondheid, Jeugdgezondheid en
Tuberculosebestrijding.
3.3.1. Kwaliteitszorg
HKZ certificaat
In september 2021 heeft een externe audit plaatsgevonden door Lloyd’s waarin is vastgesteld dat het
managementsysteem van GGD Noord- en Oost-Gelderland, met uitzondering van de geconstateerde
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minor Non Confirmaties (NC), voldoet aan de eisen uit de HKZ Publieke Gezondheid (2015), zoals
uitgevoerd conform het auditplan.
Er zijn drie nieuwe minor Non Confirmaties (NC) geconstateerd:
GGD NOG heeft acties uitgezet om de minor NC’s op te lossen. Op 10 maart 2022 vindt de opvolging
van de minor NC’s plaats.
Interne audits
Jaarlijks moet een plan voor interne audits worden opgesteld. De audits worden sinds 2020
weer meer planmatig uitgevoerd. Het MT heeft ingestemd met de te auditen processen en dat
deze eens per 2 jaar worden geaudit. In 2021 zijn de volgende processen geaudit:
 Financieel proces COVID-19
 Rijksvaccinatieproces
De teams bespreken de aanbevelingen die uit de audits naar voren komen met hun team en
passen waar nodig werkinstructies of procesbeschrijvingen aan
Klachten van cliënten
Als zorgaanbieder beschikt de GGD over een externe klachtenfunctionaris van Adviespunt
Zorgbelang. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris voor de afhandeling van klachten over
verleende zorg is verplicht op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De
klachtenfunctionaris behandelt ook klachten over de GGD als overheid, waarvan de afhandeling
is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. In 2021 kwamen in totaal 310 klachten binnen
van 304 cliënten. Het grootste gedeelte (295) ging om de COVID-19, GHOR, helpdesk landelijk
telefoonnummer. Er waren klachten over de coronatesten, testuitslagen, bron- en
contactonderzoek, vaccinaties, registraties, AVG en vaccinatielocaties. Daarnaast had een deel
van de klachten te maken met GGD
Deze klachten zijn door een (praktische) oplossing of bemiddeling afgehandeld. Cliënten
hebben in 2021 geen klachten voorgelegd aan de Geschillencommissie publieke gezondheid of
de Nationale ombudsman
VIM (Veilig Incident Melden)
In 2020 is de commissie VIM (Veilig Incidenten Melden) weer nieuw leven ingeblazen. De
samenstelling is uitgebreid en aangepast, opdat er een betere afspiegeling van de organisatie
resulteert. De meldingen bij deze commissie worden besproken binnen de commissie en
vervolgens met het betreffende team. Indien gewenst, vinden corrigerende maatregelen plaats.
In 2020 zijn er 100 VIM-meldingen gedaan waarvan 74 betrekking hadden op COVID-19.

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

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

Meerkosten 2021

Blok 1

Bron- en contact onderzoek

13.975

Blok 2

Bemonstering

17.981

Blok 3

Covid-19 Vaccinatie

26.080

Blok 4

Overige Meerkosten
Infectieziektebestrijding (IZB)

691

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

1.065

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

Blok 5

27

Ondersteuning

13.844

Subtotaal

15.627

Infectieziektebestrijding (IZB)
Tuberculosebestrijding (TBC)
Medische Milieukunde (MMK)
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)
Reizigerszorg
Gezondheidsbevordering (GB)
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl.
Rijksvaccinatie
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering
Veilig Thuis
Forensische Zorg (For)
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
Overig

104

Ondersteuning
Subtotaal
Blok 5

104

Laboratoriumkosten
Totaal meerkosten 2021
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Toelichting kosten COVID-19
De bovenstaande indeling is conform de indeling zoals die is afgesproken in het vastgestelde
controleprotocol. Dit is een landelijke indeling.
De kosten in voor bron- en contactonderzoek (BCO) betreffen voornamelijk inhuurkosten die
zijn gemaakt om dagelijks bron- en contactonderzoeken uit te voeren. Onder bemonstering
vallen alle personele kosten die er zijn om bij de testlocatie met verschillende teststraten
operationeel te houden. Het gaat hier niet om de locatiekosten en materiaalkosten. Die kosten
vallen onder de overhead (ondersteuning).
Vaccinatiekosten betreft inhuurkosten voor het zetten van de vaccinatie, inhuurkosten voor de
observatie na de vaccinatie en het inhuur voor het controleren en registreren van de gegevens.
De kosten voor Infectieziektebestrijding zijn voornamelijk de kosten voor informeren en
adviseren van de inwoners.
Naast genoemde locatiekosten en materiaalkosten vallen onder de kosten voor Ondersteuning
ook de kosten van projectleiders, huur extra pand voor BCO, koerierskosten, beveiliging en
extra personeel voor ondersteunende afdelingen.
Alle kosten die bij Jeugdgezondheidszorg worden benoemd hebben deels te maken met
achterstanden die ingehaald zijn bij de Jeugdgezondheidszorg en deels met het anders
uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma aangezien de massavaccinatie vanaf maart stil is
gelegd.
In blok 4 wordt de omzetderving gepresenteerd. De omzetderving kan ook in rekening worden
gebracht bij het rijk. Voorwaarde is wel dat naast omzetderving ook de minderkosten worden
meegenomen zoals minder personele kosten en inkoop vaccinaties. Deze kosten zijn in
mindering gebracht op de omzetderving. Er is sprake van omzetderving bij Reizigers, THZ,
medische arrestanten zorg en Doetichemstudie (staat onder overig).
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Deel 2: Jaarrekening
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4. Jaarrekening
4.1. Balans per 31 december 2021
X € 1.000

Balans per 31
december
2021
2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut

671

900

59

62

730

962

41

45

516

393

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

8.614
164

4.324
85

Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

9.294

4.802

Liquide middelen
Banken
Kassen

211
0

218
0

Totaal Liquide middelen

211

218

85

9

2.777

3.970

2.862

3.979

Totaal vlottende activa

12.408

9.044

TOTAAL GENERAAL

13.138

10.006

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

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

Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland

46

34

X € 1.000

Balans per 31
december
2021
2020

PASSIVA

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

1.618
1.217
77

1.618
1.189
69

Totaal Eigen vermogen

2.912

2.876

324

155

3.236

3.031

6.233

3.786

507

460

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

2.957

2.481

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

205

248

Totaal Overlopende passiva

3.669

3.189

Totaal vlottende passiva

9.902

6.975

13.138

10.006

Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Totaal vaste passiva
VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één
jaar
Overige schulden
Overlopende passiva
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbijdragen voor
specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van volgende
begrotingsjaren.

TOTAAL GENERAAL
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4.2. Overzicht van baten en lasten 2021 GGD NOG
X € 1.000

Programmabegroting
2021

Rekening van baten en lasten

4e
begrotingswijziging
2021

Rekening
2021

Afwijking

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

19.704
19.822
- 118
23
141
0

87.538
87.510
28
28
0
0

93.250
93.145
105
28
0
77

5.712
5.635
77
0
0
77

Toelichting baten en lasten 2021 GGD NOG
Door de inzet van GGD NOG op de bestrijding van het COVID-19-virus stijgen zowel de baten als
de lasten. Het volume is bijna vier keer de oorspronkelijke begroting. Doordat het ministerie
van VWS alle kosten vergoedt die verband houden met de bestrijding van het COVID-19-virus
heeft dit geen invloed op ons gerealiseerde resultaat. De stijging ten opzichte van de 4e
begrotingswijzing is het gevolg van de inzet van GGD NOG bij de boostercampagne die in
december 2021 van start is gegaan
Het gerealiseerde saldo van GGD NOG is € 77.000 hoger dan de 4e begrotingswijziging 2021. Dit
betreft hogere baten COA door een andere afrekensystematiek.
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4.3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting
en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. In de Financiële verordening
GGD NOG zijn nadere kaders opgenomen voor de waardering en afschrijving van vaste activa.
4.3.1. Toerekening baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
4.3.2. Waardering balansposten
Alle balansposten zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij anders is aangegeven.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de
inkoopprijs en de bijkomende kosten. Eventuele van derden verkregen specifieke bijdragen
worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag. Hierbij wordt de verkregen bijdrage
als bate verantwoord.
De materiële vaste activa met economisch nut worden afgeschreven in:
 10 jaar: meubilair, kantoorinventaris, archiefstellingen, kasten, witgoed,
keukenapparatuur;
 5 jaar: specifieke softwarepakketten;
 4 jaar: automatiseringsapparatuur zoals printers, pc’s, ICT-apparatuur, (behalve mobiele
apparatuur) netwerkvoorzieningen;
 3 jaar: mobiele automatiseringsapparatuur zoals laptops, telefoonapparatuur en –
voorzieningen.
Voor investeringen in gehuurde gebouwen, waarbij de investeringen een sterke relatie hebben
met het gebouw, gelden afschrijvingstermijnen die niet langer zijn dan de resterende looptijd
van het huurcontract. Kapitaallasten (rente en afschrijving) worden berekend vanaf het halfjaar
volgend op de aanschaf van de activa.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op waarborgsommen wordt
niet afgeschreven.
Voorraden
De voorraden vaccins worden gewaardeerd tegen de laatste inkoopprijs van het betreffende
jaar ofwel verkrijgingsprijs.
Debiteuren en Overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is
een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q.
het voorzienbare verlies.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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4.4. Toelichting op de balans per 31 december 2021
4.4.1. Vaste Activa
Toelichting Materiële Vaste Activa
X € 1.000

Materiële vaste activa

Gebouwen

Automatisering

Apparaten

Inventaris

864
11

821
16

227
19

412
7

875

837

246

419

Afschrijvingen primo
Jaarlijkse afschrijving
Inhaalafschrijving
Desinvesteringen
Afschrijving ultimo

-439
-87

-611
-141

-177
-14

-526

-752

Boekwaarde primo
Boekwaarde ultimo

425
349

209
84

Aanschafwaarde primo
Investeringen
Desinvesteringen
Aanschafwaarde ultimo

Totaal
2021

Totaal
2020

2.324
53
0
2.377

2.441
39
-156
2.324

-196
-41

-1.423
-283
0

-191

-237

-1.706

-1.272
-308
0
156
-1.424

50
55

216
182

900
671

1.169
900

Per 31-12-2021 is de boekwaarde van kapitaalgoederen afgerond € 671.000. De GGD heeft in
2021 € 53.000 geïnvesteerd. Het betreft vooral investeringen in audiometers en ICT middelen.
Toelichting Financiële Vaste Activa
De financiële vaste activa betreft betaalde waarborgsommen voor sleutels en huur van panden.
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4.4.2. Vlottende Activa
Toelichting Voorraden
De boekwaarde van de voorraden betreft de per 31 december aanwezige voorraad vaccins:
X € 1.000

Stand
Stand
ultimo 2021 ultimo 2020

Voorraden
Voorraad vaccins
Voorraad VVV-bonnen

40
1

44
1

Totaal voorraad

41

45

Toelichting liquide middelen
Betreft het saldo per 31 december 2021.
X € 1.000

Stand
Stand
ultimo 2021 ultimo 2020

Liquide middelen
Bank Nederlandse gemeenten
Rabobank
Kassen

198
13
0

200
20
0

Totaal voorraad

211

220

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

Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar

Stand
Stand
ultimo 2021 ultimo 2020

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

526
8.614
164
-10

395
4.324
85
-2

Totaal kortlopende vorderingen

9.294

4.802
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Toelichtingen Overlopende Activa
X € 1.000

Stand
Mutatie bij
primo 2021

Overlopende activa

Stand
ultimo
2021

Mutatie
af

Van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Subsidie
35
35
ECA Brummen
6
-6
0
Overige subsidies
0
50
50
Totaal overlopende activa met een
bepaald bestedingsdoel

6

85

-6

85

X € 1.000

Stand ultimo
2021

Stand ultimo
2020

85

6

Nog te ontvangen bedragen
Nog te ontvangen PGV/COA
Nog te factureren Forensisch
Nog te factureren Technische Hygiëne zorg
Nog te ontvangen afrekening 2021 Min VWS COVID-19
Nog te ontvangen RIVM COVID-19
Overige overlopende activa overheidslichamen
Vooruit betaalde kosten
Totaal overige overlopende activa

77
74
59
71
2.045
0
81
370
2.777

62
54
17
24
0
3.540
14
262
3.973

Totaal overlopende activa

2.862

3.979

Overlopende activa
Totaal overlopende activa met een bepaald bestedingsdoel
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4.4.3. Vaste Passiva
Toelichting Eigen Vermogen
X € 1.000

Eigen vermogen

Saldo primo

Toevoeging Onttrekking

Totaal saldo
2021

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

1.618
69
532

77
0

-69

1.618
77
532

0

28

0

28

Saldo ultimo

2.876

657

657
105

-69

2.912

De algemene reserve vormt de weerstandscapaciteit van de GGD. De weerstandscapaciteit
betreft de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om risico’s af te dekken. De
risico’s zijn niet begroot, niet voorzienbaar, onverwachts en substantieel.
Om te bepalen welke omvang de algemene reserve moet hebben om als organisatie voldoende
weerstandscapaciteit te hebben, verwijzen wij naar de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing van het jaarverslag 2021.
Het gerealiseerd resultaat 2020 van totaal € 69.000 is conform het bestuursbesluit aan de
deelnemende gemeenten terugbetaald.
GGD NOG heeft per 31 december 2021 de volgende bestemmingsreserves:


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



Volwassen en Oudermonitor;
De volwassen en ouderen monitor neemt de GGD eens in de 4 jaar af. In 2021 is aan
deze reserve € 28.000 toegevoegd.



Frictiebijdrage Apeldoorn;
De gemeente Apeldoorn heeft de GGD een frictievergoeding betaald van
€ 1.203.000 voor de bij de GGD ontstane kosten als gevolg van het uitnemen van de
Jeugdgezondheid. De frictievergoeding heeft betrekking op de periode 2017 – 2021.
Doordat GGD NOG zich volledig heeft ingezet op de bestrijding van het COVID-19-virus
zijn de acties waarvoor de frictiebijdrage bestemd zijn niet uitgevoerd. Hierdoor is er
geen onttrekking aan de reserve in 2021. Het algemeen bestuur van GGD NOG heeft in
de vergadering van 18 november 2021 besloten dat de frictiebijdrage ingezet wordt
voor het programma GGD NOG Robuust.
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Het resultaat uit het vorige boekjaar is als volgt bestemd:
X € 1.000

Resultaat
2020

Gerealiseerd resultaat
Uitgekeerd aan gemeenten

69

Totaal

69

Het saldo van de rekening van baten en lasten 2021 bedraagt positief € 77.000. Het algemeen
bestuur neemt een besluit hoe het resultaat wordt bestemd.

4.4.4. Voorzieningen
Toelichting Voorzieningen
X € 1.000

Voorzieningen

Werkloosheid
wet

Boventallig
personeel

Totaal
saldo 2021

Saldo primo
Toevoeging
Onttrekking
Vrijval

41
274
-37
-10

115
40
-100
0

156
314
-136
-10

Totaal

268

55

324

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

Stand ultimo
2021

Overlopende passiva
Totaal overlopende passiva met een bepaald bestedingsdoel

Stand ultimo
2020

507

460

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot
betaling komen
Huisvestingskosten
66
18
Nog te betalen personeel / inhuur derden / deskundigen
589
322
Advieskosten & automatisering
0
42
SOA / MMK / TBC
24
60
Opleiding AIOS
149
146
Overig nog te betalen kosten
36
80
Nog te betalen overige personeelslasten
2.028
1.756
Belastingen
65
58
2.957
2.482
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen
Jong Leren Eten
25
Verward gedrag
61
Regionale kenniswerkplaats jeugd NV
119
Totaal overige overlopende activa
205
Totaal vlottende schulden

3.669

80
76
92
248
3.189

X € 1.000

Stand
primo 2021

Omschrijving

Mutatie
bij

Mutatie
af

Stand
ultimo
2021

Van overheidslichamen ontvangen voorschotbijdragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter
dekking van volgende begrotingsjaren
Bijdrage soa
349
0
-170
179
De pas er in
0
42
0
42
Vooruit ontvangen SOA PrEP
37
115
-98
53
Maatwerk Jeugd
25
67
-25
67
Samen in beweging bewoners
25
150
-92
83
Overige bijdragen van
overheidslichamen
24
103
-44
84
Totaal overlopende passiva met een bepaald
bestedingsdoel

460
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4.5. Overzicht baten en lasten per programma
X € 1.000

Rekening van baten en lasten per
programma

Programma4e begrotingsbegroting
wijziging 2021
2021

Rekening
2021

Afwijking

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

1.000
5.094
-4.094
0
0
-4.094

1.345
6.437
-5.092
0
0
5.092

1.343
6.450
-5.107
0
0
-5.107

-2
13
-15
0
0
-15

5.917
7.369
-1.452
0
0
-1.452

73.355
57.799
15.556
0
0
15.556

79.078
65.487
13.591
0
0
13.591

5.723
7.688
-1.965
0
0
-1.965

268
1.713
-1.445
23
0
-1.468

652
1.993
-1.341
28
0
-1.369

625
1.977
-1.352
28
0
-1.380

-27
-16
-11
0
0
-11

22
5.288
-5.266
0
0
-5.266

51
21.265
-21.214
0
0
-21.214

33
19.208
-19.175
0
0
-19.175

-18
-2.057
2.039
0
0
-2.039

12.497
358
12.139
0
141
12.280

12.135
16
12.119
0
0
12.119

12.171
23
12.146
0
0
12.148

36
7
29
0
0
29

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

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

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

Inwonerbijdrage en organisatieprojecten
Baten
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
Gerealiseerd resultaat
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Toelichting begrotingsrechtmatigheid
De lasten bij het programma Algemene Gezondheid zijn ruim € 7,7 miljoen hoger dan bij de 4e
begrotingswijziging 2021. De hogere lasten worden veroorzaakt door testen en vaccineren voor
de bestrijding van COVID-19. Deze lasten worden volledig vergoed door VWS. De lasten bij het
programma Overhead stijgen met ruim € 0,8 miljoen.

4.6. Overzicht taakvelden
Het BBV schrijft voor dat de GGD een overzicht in de jaarrekening opneemt met een verdeling
van de baten, lasten en het saldo per taakveld. De taakvelden zijn door de rijksoverheid
gedefinieerd. Onderstaand het overzicht met de verdeling naar taakvelden over 2021.
In € 1.000

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

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

Lasten

Saldo

19.310
0
0

19.161
0
28

149
0
-28
77

342

334

8

73.037
559

73.030
469

7
90
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4.7. Incidentele baten en lasten
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen.
Incidentele baten of lasten onder € 25.000 zijn niet opgenomen in het overzicht.
X € 1.000

Begroting
2021

Realisatie
Verschil
2021

Incidentele baten en lasten

Programma

Lasten
Kosten afkoop personeel
Dotatie voorziening WW
Scholingkosten niet ingezet ivm Covid-19
Hogere kosten HSC
Tolkkosten COA
Covid-19
Totale incidentele lasten

Overhead
Overhead
Overhead
Overhead
JG
Alle programma's

0
40
280
662
213
16.700
17.895

43
211
69
707
177
73.767
74.974

43
171
-211
45
-36
57.067
57.079

Baten
Opbrengst RIVM RVP 2020
Covid-19
Totale incidentele baten

JG
Alle programma's

0
16.700
16.700

26
73.767
73.793

26
57.067
57.093

Het incidentele resultaat is € 14.000. Dit is verrekend met de vergoeding die de GGD ontvangt
van VWS voor de bestrijding van COVID-19.

4.8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Niet uit de balans blijkende verplichtingen neemt GGD NOG in de jaarrekening op als de
financiële verplichting € 214.000 overschrijdt.
De GGD is eigenrisicodrager voor wachtgeld- en werkloosheidsuitkering. Wanneer voormalig
personeel dat is afgekeurd, bij herkeuringen weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt wordt
verklaard, dient de GGD alsnog voor de lasten van wachtgeld- of werkloosheidsuitkering te
betalen. Er kunnen daardoor altijd weer nieuwe verplichtingen ontstaan. Voor de bekende
gevallen is een voorziening gevormd.
In oktober 2020 heeft de GGD een overeenkomst telefoon- en datadiensten voor twee jaar
gesloten met Vodafone. De jaarlijkse lasten die voortvloeien uit deze overeenkomst waren ruim
€ 246.000 in 2021.
Voor de locatie in Warnsveld is vanaf 1 oktober 2015 een contractuele verplichting aangegaan
van € 195.000 per jaar met de gemeente Zutphen voor de huurperiode van 5 jaar. Deze
overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 5 jaar, eindigend op 25
september 2025. Vervolgens kan deze overeenkomst telkens met 1 jaar verlengd worden.
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5. WNT-verantwoording 2021
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) ingegaan. De WNT is van toepassing op GGD Noord- en OostGelderland.
Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor GGD Noord- en Oost-Gelderland is € 201.000. Het
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang van het
dienstverband. De functie van lid van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur én van
voorzitter van het dagelijks en het algemeen bestuur van de GGD zijn onbezoldigd.

5.1. Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
Bedragen x €

Mw. J.J. Baardman

Functie
Duur dienstverband in 2021
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
Echte of fictieve dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen
18 maanden werkzaam?
Individueel WNT-maximum
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Gegevens 2020
Duur dienstverband in 2020
Omvang dienstverband 2020 (in fte)
Bezoldiging 2020
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2020
Individueel WNT-maximum 2020

Directeur
1/1 - 31/12
1,0
Nee
echte
n.v.t.
209.000

118.644
0
21.820
140.464
140.464

1/1 - 31/12
1,0

114.751
0
20.358
135.109
201.000
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Overige leidinggevende topfunctionarissen
In het kader van de WNT vallen ook de leden van het dagelijks en algemeen bestuur onder de
definitie van topfunctionaris. Aangezien alle bestuursleden onbezoldigd bij de GGD werken,
volgen hieronder de termijnen waarin de bestuursleden in 2021 zitting hebben gehad in het
algemeen/ dagelijks bestuur.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Er zijn geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNTmaximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige
functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd, of die in eerdere
jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
Gemeente

Bestuurslid

Duur
dienstverband
in 2021

Aalten

J Wikkerink

1/1 - 31/12

X

X

Apeldoorn

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

1/1 - 31/12
1/1 - 7/4
8/4 – 31/12
1/1 - 31/12
1/1 – -31/12
1/1 – 31/12
1/1 - 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Lochem
Montferland

M. Hospers
H.J. Berkhoff
S. Nienhuis
H. van Zeijts
G.J.M. Mijnen

1/1 – 31/12
1/1 - 7/4
8/4 – 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12

X
X
X
X
X

Nunspeet
Oldebroek
Oost-Gelre
Oude IJsselstreek
Putten

P. Teeninga
E.G. Vos-van de Weg
J. Hoenderboom
M.A. Overduin-Biesma
P. Koops

1/1 - 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 12/12
1/1 – 31/12

X
X
X
X
X

Voorst
Winterswijk
Zutphen
Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland

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

1/1 – 31/12
1/1 - 31/12
1/1 – 31/12

X
X
X

M. Besselink

1/1 – 31/12

Berkelland
Bronckhorst
Brummen
Doetinchem
Elburg
Epe
Ermelo
Harderwijk
Hattem
Heerde
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6. Schatkistbankieren
De Wet schatkistbankieren schrijft voor dat decentrale overheden, waaronder ook de GGD NOG
valt, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het Ministerie van
Financiën. In 2021 is een drempelbedrag schatkistbankieren gehanteerd van € 1.000.000. Er zijn
geen overschrijdingen geweest in 2021.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1)
Drempelbedrag
250
250
1000
1e
kwartaal
(2)
(3a) = (1) > (2)
(3b) = (2) > (1)

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

1000

2e
3e
4e
kwartaal kwartaal kwartaal

242

210

223

231

8

40

777

769

-

-

-

-

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

(4c)

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

(1) = (4b)*0,0075
+ (4c)*0,002 met
Drempelbedrag
een minimum van
€1000.000

Verslagjaar
19.822
19.822

-

250

250

1.000

1.000

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
1e
2e
3e
4e
kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal
Som van de per dag buiten 's
Rijks schatkist aangehouden
(5a)
middelen (negatieve bedragen
21.819
19.104
20.517
21.286
tellen als nihil)
(5b)
Dagen in het kwartaal
90
91
92
92
Kwartaalcijfer op dagbasis
(2) - (5a) / (5b)
buiten 's Rijks schatkist
242
210
223
231
aangehouden middelen
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7. Controleverklaring

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

Beschikking 2021
bedrag in
uren
tarief in €
€

Coördinator
Projectondersteuning

1.365
1.350

Totaal coördinatie
Totaal Bemoeizorg (incl. €
7.330 uitbreiding)

99,35
60,76

Realisatie 2021
tarief in bedrag in
uren
€
€
91,35
55,87

135.613
82.026

1.365
1.350

2.715

217.639

2.715

217.639

3.000

259.779

3.000

259.779

Verpleegkundige spreekuur
dak- en thuislozen

135.613
82.026

60

75,96

4.558

60

75,96

4.558

3.365

84,15

3.365
0

84,15

3.400

283.165
0
0
10.000
293.165

9.140

775.141

Centrale Toegang
Projectcoördinatie
Psychiater
Beroep en bezwaar
Zorgmonitor
Totaal centrale toegang

3.400

283.165
0
0
10.000
293.165

Totaal generaal

9.140

775.141

Dekking kosten Meldpunt Maatschappelijke Zorg
Omschrijving
Budget Noord Veluwse gemeenten
Totaal Inkomsten

Beschikking
2021
775.142

Realisatie
2021
775.141

775.142

775.141
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Bijlage 2: Afrekening subsidieverlening Zutphen MZ
Omschrijving

Uren

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

800
100

81,42
58,79

900

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

800
100

Totaal gerealiseerde kosten

900

Afrekening subsidie
Ontvangen voorschot
Kosten
Afrekening

Tarief in Bedrag in
€
€

65.136
5.879
71.015

84,15
60,76

67.320
6.076
73.396

71.015
73.396
-2.382
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Bijlage 3: Afrekening algemene Inwonerbijdrage
Begrote Inwonerbijdrage per gemeente 2021
Aantal
Aantal
inwoners
inwoners
30-12-2019 30-12-2019
incl
excl
Apeldoorn Apeldoorn

Gemeente

Begroting
2021
Publieke
Gezondheid
in €

Begroting
2021
Jeugd
Gezondheid
in €

Begroting
2021
Totaal
in €

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

27.117
43.748
36.052
58.009
36.009
29.623
39.392
28.865
298.815

27.117
43.748
36.052
58.009
36.009
29.623
39.392
28.865
298.815

219.522
354.156
291.854
469.604
291.506
239.809
318.893
233.673
2.419.016

222.353
358.724
295.618
475.661
295.266
242.902
323.006
236.687
2.450.217

441.875
712.880
587.472
945.265
586.772
482.711
641.898
470.359
4.869.232

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

163.829
20.756
33.186
12.213

0
20.756
33.186
12.213

18.587
33.730
24.546

18.587
33.730
24.546

47.942
354.789

47.942
190.960

1.326.255
168.027
268.653
98.869
0
150.469
273.057
198.709
0
388.108
2.872.146

0
170.195
272.118
100.144
-3.493
152.409
276.578
201.272
-7.005
393.114
1.555.331

1.326.255
338.222
540.771
199.013
-3.493
302.878
549.635
399.981
-7.005
781.222
4.427.478

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.161
27.005
48.429
27.845
23.645
24.113
174.198

23.161
27.005
48.429
27.845
23.645
24.113
174.198

187.497
218.615
392.050
225.415
191.415
195.203
1.410.196

189.915
221.435
397.107
228.323
193.884
197.721
1.428.385

377.412
440.050
789.157
453.738
385.299
392.925
2.838.581

Totaal GGD NOG
827.802
663.973
Korting Hattem ivm logopedie
Korting Voorst ivm logopedie
Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner

6.701.357

6.701.357

5.433.933
3.493
7.005
5.444.431

12.135.291
3.493
7.005
12.145.789

8,10

8,20

16,30

Bijdrage per inwoner

Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland

67

55

Realisatie en afrekening Inwonerbijdrage per gemeente 2021

Gemeente

Aantal
inwoners
01-01-2021

Realisatie
2021
Publieke
Gezondheid
in €

Realisatie
2021
Jeugd
gezondheid
in €

afrekening
Realisatie
2021
2021 totaal
bijdrage per
in €
gemeente

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

218.617
353.448
290.869
469.665
290.506
238.383
317.197
234.103
2.412.788

221.519
358.138
294.729
475.897
294.362
241.547
321.406
237.209
2.444.807

440.136
711.586
585.598
945.562
584.868
479.930
638.603
471.312
4.857.595

-1.739
-1.294
-1.874
297
-1.904
-2.781
-3.295
953
-11.637

Apeldoorn
Brummen
Epe
Hattem

164.770
20.877
33.197
12.226

1.328.230
168.292
267.605
98.555

0
170.525
271.156
99.863

1.328.230
338.817
538.761
198.418

1.975
595
-2.010
-594

48.099

0
151.339
273.626
199.891
0
387.732

-3.493
153.348
277.258
202.544
-7.005
392.877

-3.493
304.687
550.884
402.436
-7.005
780.608

0
1.809
1.249
2.455
0
-613

356.684

2.875.271

1.557.072

4.432.343

4.866

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.429
27.017
48.722
28.029
23.756
24.370
175.323

188.864
217.787
392.754
225.945
191.500
196.449
1.413.299

191.370
220.677
397.966
228.943
194.041
199.056
1.432.054

380.234
438.464
790.719
454.888
385.541
395.506
2.845.352

2.822
-1.586
1.562
1.150
242
2.581
6.772

Totaal GGD Noord en Oost
Gelderland

831.319

6.701.357

5.433.933

12.135.290

0

8,061

8,168

16,227

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

Bijdrage per inwoner

18.774
33.944
24.797
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Bijlage 4: SiSa verantwoordingsinformatie
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Accountantsverslag 2021
Gemeenschappelijke regeling GGD NOG

1e CONCEPT
9 maart 2022
70

Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
GGD Noord- en Oost-Gelderland

Inleiding

Doetinchem, 25 maart 2022
…./RGW/NK

Geachte bestuursleden,
Wij hebben de jaarrekening van het jaar 2021 van uw organisatie gecontroleerd. In
dit verslag brengen wij de hoofdzaken van de uitkomsten van onze controle onder
uw aandacht.
2021 was een bijzonder jaar vanwege de door uw organisatie verrichte COVID-19
activiteiten. De totale COVID-19 lasten bedroegen over 2021 maar liefst € 73,7
miljoen ten opzichte van een reguliere begroting van bijna € 20 miljoen.

De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur.
Wij hebben hierbij een controleverklaring d.d. 18 maart 2022 verstrekt.
U heeft aan ons voor de controle van de jaarrekening 2021 5 aandachtspunten
meegegeven. Ook hierover hebben wij in dit verslag gerapporteerd. Daarnaast
hebben wij aandacht aan de jaarrekening zelf en aan de interne beheersing
besteed.

Wij hebben de inhoud van dit accountantsverslag met de directeur en de
controller afgestemd. De rapportage is vervolgens in concept binnen het
Dagelijks Bestuur behandeld.

Wij hebben deze rapportage ook in concept op 25 maart 2022 met de Audit
Commissie besproken. Daarna is dit verslag definitief gemaakt.
Mocht u vooraf vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te
nemen.
Met vriendelijke groet,
Stolwijk Kelderman
{{esl:Signer1:capture:size(200,65)}}
dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA
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1. Kernpunten

De kernpunten over de controle 2021

Goedkeurende oordelen 2021
Als u de jaarstukken 2021 ongewijzigd vaststelt, kunnen wij een goedkeurend oordeel
geven voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

De reguliere verlofdagenverplichtingen zijn dat wel en zijn daarom als
bestemmingsreserve verantwoord.
Interne beheersing

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

De interne beheersing voldoet aan de daaraan te stellen eisen en past bij de omvang
van uw organisatie. Er zijn wel verbeterpunten. De belangrijkste zijn:

Er zijn geen controleverschillen.

- Voor uw organisatie is het belangrijk de dataveiligheid en databescherming te
organiseren. Basis daarvoor is een op te stellen informatiebeveiligingsbeleid.

Saldo van baten en laten over 2021
Het resultaat over 2021 is € 77.000 positief en betreft het resultaat van de COA
dienstverlening, waarbij geld is overgehouden dat hiervoor specifiek is ontvangen.
De overige verschillen tussen enerzijds de gerealiseerde baten en lasten en anderzijds
de begrote baten en lasten zijn over 2021 budgetneutraal, doordat zowel de hogere
lasten als de gederfde baten via de declaratie voor Coronalasten zijn verantwoord.
Dit is conform de regeling voor de vergoeding van lasten en gederfde baten als gevolg
van de COVID-19 crisis.
Coronalasten

- Het hebben van inzicht in de te verrichten aanbestedingen is belangrijk. Uw
organisatie onderkent dit. Er is een kans dat aanbestedingen Europees hadden
gemoeten maar dat dat niet is gebeurd. In 2021 is een onderzoek gestart om het
risico verder te beperken en om ook aanbestedingsvoordelen te behalen. Een
gerenomeerde aanbestedingsadvocaat heeft de aanbestedingen in het kader van
Corona beoordeeld en passend binnen de wet- en regelgeving bevonden.
- De controle op de facturen vindt door 2 medewerkers plaats. De controle op de
prestaties is niet altijd zichtbaar en niet altijd zijn bewijsstukken van de prestaties
aanwezig. Hierdoor is het soms moeilijk achteraf de rechtmatigheid van de
betalingen vast te stellen.
Controleproces goed verlopen

Voor wat betreft de controle van de COVID-19 lasten hebben wij het voorgeschreven
controleprotocol gehanteerd. Wij hebben vastgesteld dat de coronalasten passen
binnen de verslaggevings- en controle-eisen.

Wij hebben voldoende controle-informatie verkregen om een controleverklaring te
verstrekken. Wij vonden de samenwerking transparant en plezierig.

Er is een technische aanpassing gedaan in de jaarstukken 2021 door de
vakantiedagenreservering als gevolg van Corona als overlopende post en niet als reserve
te verantwoorden. Dit omdat dit geen jaarlijks terugkerende arbeid gerelateerde lasten
van vergelijkbaar volume betreffen.
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De maatregelen ter bestrijding van het virus heeft in 2021 grote impact en financiële
gevolgen gehad voor uw organisatie.

2. Corona en de jaarstukken

Totale COVID-19 lasten € 73,7 miljoen ten opzichte van 2020 € 12,1
miljoen
De totale lasten en gederfde baten als gevolg van de COVID-19 crisis
hebben voor de GGD over 2021 in totaal € 73,7 miljoen (2020: € 12,1
miljoen) bedragen.
Daarmee zijn de totale lasten op bijna € 93 miljoen uitgekomen, ten
opzichte van bijna € 20 miljoen begroot. Per balansdatum was van het Rijk
nog bijna € 2 miljoen te ontvangen.
In paragraaf 3.6 van de jaarstukken is een toelichting opgenomen van de
extra lasten en gederfde baten als gevolg van COVID-19 voor het jaar 2021.
De specifiek voor GGD-en gemaakte model verantwoording is hiervoor
gebruikt.
Een belangrijk uitgangspunt voor de coronalasten was dat deze lasten of
minder baten niet worden gefinancierd uit de inwonersbijdrage of andere
specifieke baten. Voor de organisatie betrof in 2021 dit laatste alleen voor
de COA dienstverlening.
De grootste posten betroffen de lasten voor de teststraten, vaccinaties en
de test- en bron- en contactonderzoeken.
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U heeft ons gevraagd in ieder geval alle afwijkingen groter dan € 10.000 aan u te
rapporteren.

3. Onderbouwing oordeel

Er zijn geen resterende controleverschillen. Niet voor de rechtmatigheid én niet voor de getrouwheid. Onze aanpassingsvoorstellen zijn verwerkt.
Hierdoor kunnen wij goedkeurende oordelen verstrekken voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Ook bij de controle van de WNT-verantwoording zijn geen afwijkingen geconstateerd die van invloed zijn op de strekking van ons oordeel.
Wij hebben geen tegenstrijdigheden vastgesteld tussen het jaarverslag (de programma-verantwoording en de paragrafen) en de jaarrekening.
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4. Aandachtspunten Algemeen
Bestuur

Van het Algemeen Bestuur hebben wij via de Audit Commissie de volgende
5 aandachtspunten meegekregen.

Aandachtspunten
De Audit Commissie heeft ons gevraagd om specifieke aandacht te schenken aan de onderstaande punten:

1. Risico’s en onzekerheden bij het moment van overgang naar ‘normaal’ en na het stoppen van de vergoedingsregeling
Gedurende 2021 zijn de lasten voor COVID-19 geheel gedeclareerd. De lasten betreffen het verschil van de totale lasten en de primaire begrote lasten, waarbij de
begroting een raming is die gebaseerd is op een reguliere exploitatie. Derhalve zijn er geen resterende risico’s voor wat betreft de declaratie van de COVID-19
gelden over het jaar 2021. Wat er gaat gebeuren met de COVID-19 dienstverlening in de komende jaren is nog onzeker. Langzamerhand wordt wel duidelijk dat
hierin een blijvende rol voor de GGD-en is weggelegd. De COVID-19 lasten over het jaar 2022 zullen (conform de werkwijze over 2021) ook nog gedeclareerd
kunnen worden, via de verantwoording in de jaarstukken 2022.
De belangrijkste risico’s voor de GGD NOG zijn de afbouwrisico’s. Deze bestaan met name uit de contractenrisico’s voor personeel en voor de huur van locaties en
ondersteunende middelen en COVID-19 gerelateerde services. Dit betreffen kortdurende contracten. De risico’s zijn intern voor zover bekend beheersbaar en
kunnen worden gedeclareerd via het declaratiesysteem. Er is nog een ander belangrijk risico en dat is het risico van het afbouwen van de omvang en inrichting van
de huidige corona-gerelateerde organisatie. Bij het terug naar normaal spelen cultuur, flexibiliteit, inlevingsvermogen en inzetbaarheid een belangrijke rol. Dit kan
tot extra lasten leiden wanneer dat niet goed wordt georganiseerd. De benoemde kwartietmakers hebben hierin een belangrijke rol.
Tevens zijn de achterstanden een risico naar de toekomst. Zie hiervoor vraag 3.
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4. Aandachtspunten Algemeen
Bestuur

Van het Algemeen Bestuur hebben wij via de Audit Commissie de volgende
5 aandachtspunten meegekregen.

Aandachtspunten
2. Europese aanbestedingen
In 2021 zijn omvangrijke contracten afgesloten om de Corona gerelateerde opdrachten van de Minister te kunnen uitvoeren. Vooral op het gebied van personeel,
maar ook voor schoonmaken, het huren van ruimtes etc. Van veel van deze contracten ligt de contractwaarde ver boven de Europese aanbestedingsgrens en
zouden deze normaliter volgens de letter van de wet Europees moeten worden aanbesteed. Voorbeelden zijn de inhuur van personeel en de aankoop van
testmaterialen en mondkapjes. De wet heeft gelukkig ruimte gelaten om de aanbestedingen zoals deze door de GGD NOG zijn gedaan toe te staan vanwege het
plotselinge en onvoorspelbare karakter. Voor dwingende spoed is in de Europese aanbestedingsregels een uitzondering gemaakt. Wij hebben een zeer ervaren en
gerenommeerde aanbestedingsadvocaat ingeschakeld die heeft onderzocht of de GGD NOG van deze uitzonderingsregel gebruik kon maken. Daarop is een positief
antwoord gekomen. Derhalve zijn door ons op dit gebied geen onregelmatigheden aangetroffen.
Ook de reguliere aanbestedingen hebben wij beoordeeld op het passen binnen de Europese aanbestedingsregels. Voor één contract hebben wij vastgesteld dat deze
boven de Europese grens was. Omdat op de werkzaamheden meerdere zogenaamde CPV codes (dat zijn codes voor de verschillende dienstensoorten) zaten was het
voor ons mogelijk om deze niet als onrechtmatig aan te merken. Wel hebben wij geadviseerd om voor elke dienst (CPV-code) een afzonderlijk contract op te
stellen.
Een punt van andere orde is dat het verstandig is voor de GGD NOG om de aanbestedingen die in de komende periode moeten worden gedaan aan de voorkant
worden geanalyseerd op wat Europees moet en wat niet en tevens welke meervoudig aanbesteed worden of niet. Er is voor wat betreft de efficiëntie ook
mogelijk economisch voordeel te behalen.
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4. Aandachtspunten Algemeen
Bestuur

Van het Algemeen Bestuur hebben wij via de Audit Commissie de volgende
5 aandachtspunten meegekregen.

Aandachtspunten
3. Achterstanden
Gedurende 2021 zijn sommige taken zeer beperkt uitgevoerd, zoals de reizigersvaccinaties. Voor andere GGD taken zijn achterstanden opgelopen in de reguliere
dienstverlening, zoals voor de jeugdgezondheid activiteiten, omdat er capaciteit is ingezet voor de COVID-19 opdrachten. Voor de jeugdgezondheid zullen er
achterstallige werkzaamheden zijn. Voor de vaccinaties - natuurlijk - niet.
Het is van belang in 2022 inzicht te hebben in de achterstallige werkzaamheden en de begroting voor de komende jaren hierop aan te passen. Het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangegeven de lasten van de achterstallige werkzaamheden te vergoeden.
Het is belangrijk hierover goede afspraken te maken om er niet bij in te schieten in 2022/2023.
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4. Aandachtspunten Algemeen
Bestuur

Van het Algemeen Bestuur hebben wij via de Audit Commissie de volgende
5 aandachtspunten meegekregen.

Aandachtspunten
4. Datadiefstal en cybersecurity voor 2020 en 2021
Coronasystemen
Begin december heeft de stichting ICAM een collectieve claim ingediend bij de overheid inzake de datadiefstal bij de Coronasystemen. De stichting wijst het
ministerie van VWS aan als verantwoordelijke, maar daarna ook de GGD-en, veiligheidsregio’s en de gemeentes. Het ministerie heeft een team vanuit WJZ
vrijgemaakt om het voortouw te nemen om de aansprakelijkheidsstelling te behandelen. Omtrent de uitkomsten hiervan zijn geen mededelingen gedaan tot nu
toe.
GGD NOG en informatiebeveiliging
De ICT dienstverlening wordt uitgevoerd vanuit het samenwerkingsverband HSC. Dit is een entiteit waarin verschillende GGD's deelnemen via een
dienstverleningsovereenkomst. De inhoud van de dienstverlening is geregeld. De verantwoordings- en controle-informatie niet. Dit is een belangrijk aandachtspunt
voor de organisatie.
Wij hebben geadviseerd inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de dienstverlening en in de kwaliteit van de IT. Het eerste kan aan de hand van meldingen en
berichten en het 2e door middelen van een ISAE 3402 II verklaring van een IT auditor. Hiermee krijgt u meer controle over deze uitbestede diensten.
Uw organisatie heeft een externe IT auditor gevraagd om het applicatielandschap in beeld te brengen en een securityscan en risk assessment uit te voeren. Hierbij
wordt ook bekeken welke stappen er nog moeten worden gezet om te voldoen aan het kwaliteitssysteem NEN7510. Uiteindelijke doel is om in control te blijven
over de applicaties en IT-risico's. Dit onderzoek is lopende.

Er is een FG (Functionaris Gegevensbescherming) die verantwoordelijk is voor het privacy beleid rondom elektronisch opgeslagen informatie. Daarnaast vindt ook
ondersteuning door HSC plaats. Op uw website is een privacy statement opgenomen.
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4. Aandachtspunten Algemeen
Bestuur

Van het Algemeen Bestuur hebben wij via de Audit Commissie de volgende
5 aandachtspunten meegekregen.

Aandachtspunten
5. Weerstandsvermogen/weerstandscapaciteit in verhouding tot solvabiliteitsratio. Welke is het meest belangrijk voor de
organisatie?
Weerstandsvermogen is het vermogen om (toekomstige) risico’s op te vangen die financieel niet zijn afgedekt.
Solvabiliteit geeft het vermogen van een organisatie aan om schulden te kunnen terugbetalen aan de kredietverstrekker.
Weerstandsvermogen is het belangrijkste voor u om goed te volgen. Solvabiliteit is in principe niet relevant omdat de gemeenten de financiering voor de GGD
verzorgen en gedurende 2021 ook het Rijk vanuit de COVID-19 gelden.
Weerstandsvermogen
De door de organisatie gemaakte risicoberekeningen geven aan dat de omvang van de risico’s, financieel vertaald, even groot is als het beschikbare
weerstandsvermogen. Dit betekent dat de GGD NOG over een optimaal weerstandsvermogen beschikt. Als er meer vermogen is dan benodigd, dan kan de GGD NOG
aan de gemeenten terugbetalen. Als er minder is, dan is een aanvullende dekking nodig, of vanuit de gemeenten, of door positieve resultaten in de toekomst.
Solvabiliteit
De solvabiliteitsratio is per einde 2021 veel lager dan verwacht. Geraamd was 46% ten opzichte van werkelijk 22%. Dit komt met name door de (veel) hogere
schulden vanwege COVID-19. Deze waren niet begroot. Ook is het percentage duidelijk lager dan eind 2020 toen het nog bijna 30% was. Ook toen was er een
COVID-19 effect.
Overigens is het wel zo dat de solvabiliteitsratio een objectieve ratio betreft en dat de weerstandsvermogen ratio subjectieve elementen in zich heeft omdat de
risico’s financieel zijn vertaald. Daarbij zijn subjectieve criteria gehanteerd.
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5. Jaarrekening

Financiële positie

Kwaliteit jaarstukken

Begrotingsrechtmatigheid

Overige bevindingen
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Financiële positie

Hoe ziet de financiële positie er per eind 2021 uit?

Saldo van baten en lasten
Het resultaat over 2021 bedraagt € 77.000. Dit betreft
het resultaat van de COA dienstverlening, veroorzaakt
door een gewijzigde afrekensystematiek.

Incidentele baten en lasten
De extra Corona lasten en gederfde baten zijn als
incidentele lasten en baten verantwoord.

Eigen vermogen
De overige verschillen tussen enerzijds de
Het eigen vermogen van de GGD bedraagt per
gerealiseerde baten en lasten en anderzijds de
31 december 2021 in totaal bijna € 3 miljoen, waarvan
begrote baten en lasten zijn over 2021 budgetneutraal, € 1,6 miljoen algemene reserve is. Deze algemene
doordat zowel de hogere lasten als de gederfde baten reserve wordt achter de hand gehouden om de risico’s
via de declaratie voor coronakosten zijn verantwoord. met hetzelfde bedrag af te kunnen dekken als deze zich
Dit is conform de regeling voor de vergoeding van
effecturen.
lasten en gederfde baten als gevolg van de COVID-19
crisis.
Schuldpositie/solvabiliteit
De totale lasten na begrotingswijzigingen zijn bijna € 6 De GGD NOG heeft per balansdatum geen langlopende
miljoen hoger dan begroot en ruim € 73 miljoen hoger schulden. Door de stijging van het balanstotaal – dat
dan de primaire begroting. Dit komt door de
door met name de COVID-19 gerelateerde schulden
intensivering van de werkzaamheden in het kader van (ingehuurde diensten) met circa € 4 miljoen - is de
COVID-19. De belangrijkste afwijkingen zijn
solvabiliteitsratio verder gedaald van 52,5% naar 29,7%
in de jaarrekening per programma toegelicht.
naar 22,2% eind 2021. Dit is nog steeds een acceptabel
De Coronalasten zijn over de programma’s verdeeld,
ratio is om de schulden kunnen voldoen. Na COVID-19
maar er is in het jaarverslag in een afzonderlijke
komt deze weer op circa 50%. De beschikbare liquide
paragraaf (3.6) een Coronaverantwoording opgenomen. middelen zijn per balansdatum voldoende om deze
Een vrijval van de bestemmingsreserve Frictiebijdrage extra schulden te kunnen opvangen.
Apeldoorn is ook in 2021 achterwege gebleven vanwege
de Corona activiteiten. Dit is door het Algemeen Bestuur
bepaald.
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Kwaliteit jaarstukken

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

Kwaliteit van de jaarstukken

De verplichte beleidsindicatoren zijn opgenomen bij de programma’s.

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

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

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

De controle over het jaar 2021 is wederom soepel en in goed overleg verlopen.

Voor wat betreft de begrotingsrechtmatigheid hebben we geadviseerd te
overwegen om volgende jaar ook te verantwoorden over de aanwending van
kredieten voor investeringen. Deze waren in 2021 minimaal.

Het concept van de jaarstukken was tijdig gereed en het jaarrekeningdossier
bevatte voldoende onderbouwingen om de controle te kunnen uitvoeren. Voor een
deel hebben we in het najaar reeds belangrijke zaken afgestemd, waaronder de
verantwoording van de COVID-19 lasten en de aanbestedingen.
De afwikkeling is op basis van de planning bereikt. De verbeteringen uit 2020 zijn
ook in 2021 voortgezet.

Jaarverslag en paragrafen
Het jaarverslag en de paragrafen voldoen aan de minimale eisen van het
Besluit Begroting en Verantwoording. Wij hebben geen tegenstrijdigheden
vastgesteld tussen deze stukken en de jaarrekening 2021.

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

Naleving van de verslaggevingsregels
Wij hebben gecontroleerd of de bepalingen in het Besluit Begroting en
Verantwoording zijn nageleefd. Hierin hebben wij geen (belangrijke) afwijkingen
vastgesteld.
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Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid 2021

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

Programmalasten
(*€ 1.000)

Dit geeft een overzichtelijk beeld van de resultaten. U heeft het
Dagelijks Bestuur toestemming gegeven om binnen de bandbreedtes van
de beleidsregels die u heeft samengesteld, te opereren. Het Dagelijks
Bestuur legt verantwoording af over de besteding op programmaniveau.
Uitkomsten
Wij hebben gezien dat de begrotingsregels door het Dagelijks Bestuur
zijn nageleefd.

In de tabel hiernaast is de afwijking van de werkelijke lasten ten
opzichte van de begrote - na wijzigingen - weergegeven.

Lasten
Begroting

Lasten
2021

Over
Tekort -/-

Jeugdgezondheid

6.437

6.450

-13

Algemene gezondheid

57.799

65.487

-7.688

Kennis en expertise

1.993

1.977

16

Overhead

21.265

19.208

2.057

16

25

-7

87.494

93.146

-5.634

Inwonerbijdrage

De toelichtingen op de overschrijdingen zijn in de jaarrekening vermeld.
Als u als Algemeen Bestuur akkoord gaat met deze toelichtingen dan zijn
de begrotingsoverschrijdingen rechtmatig.

Totaal

De belangrijkste overschrijding betreft de Algemene gezondheid. De
oorzaak is COVID-19.
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De belangrijkste bevindingen inzake de getrouwheid hebben wij onder de kernpunten
gerapporteerd. Hier informeren wij u over de overige bevindingen.

Overige bevindingen

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

Daarnaast heeft de GGD een voorziening gevormd in het kader van de WWaanspraken. De uitgangspunten die voor de berekening zijn gebruikt zijn tevens
realistisch ingeschat.

Deze lichten wij hier kort toe:

Prestatielevering rechtmatig

• Waardering vorderingen

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

De totale vorderingen van de GGD bedragen per jaareinde € 9.294.000. Uit onze
controle is gebleken dat de hierin opgenomen risico’s gering zijn. Er is in de
balans een voorziening oninbaarheid gevormd voor € 9.674.

Zorgbonus verantwoord
De GGD heeft in 2020 een bedrag van € 442.750 toegekend gekregen. De
zorgbonus van € 1.000 is in januari 2021 uitbetaald en is in de jaarrekening 2021
via de SiSa-bijlage verantwoord.

• Berekening voorzieningen
De GGD heeft 1 voorziening getroffen voor werknemers met een regeling voor een
bedrag van in totaal € 55.000. De uitgangspunten die voor de berekening van deze
voorziening zijn gebruikt zijn realistisch ingeschat.
Alle in redelijke wijze te schatten uitgaven in dit verband zijn voorzien.
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IT organisatie

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

Informatiebeveiliging is namelijk geen eenmalige exercitie, maar een continu
proces. Aanvallers zitten immers niet stil en er komen steeds nieuwe bedreigingen
onze kant op. Dit betekent dat zelfs organisaties die op het eerste oog goed
beveiligd zijn zich toch moeten blijven wapenen tegen de gevaren van een
cyberaanval.

Wij hebben de automatiseringsorganisatie uitsluitend in het kader van de
jaarrekeningcontrole gecontroleerd. De jaarrekeningcontrole heeft geen
tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde
gegevensverwerking aan het licht gebracht. Voor onze controle steunen we voor
een beperkte mate op de automatiseringsomgeving van uw organisatie.
Over de resultaten van onze beoordeling hebben wij in de managementletter
gerapporteerd. Tevens verwijzen wij naar aandachtspunt 4 op pagina 10.
Datadiefstal GGD-en
Ook hierover verwijzen naar aandachtspunt 4 op pagina 10.

In de blog “Hoe Cybersecure is jouw organisatie?” staan enkele voorbeelden hoe u
dit als organisatie kan beoordelen, zie hiervoor:
https://stolwijkkennisnetwerk.nl/blog-hoe-cybersecure-is-jouw-organisatie/
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Als onderdeel van de controle van de jaarrekening hebben wij een interimcontrole
uitgevoerd. Over de bevindingen en aanbevelingen hebben wij in de managementletter
gerapporteerd.

6. Interne beheersing

Samenvatting managementletter
Bij de interimcontrole hebben wij de algemene beheersing, de inrichting van de
processen en de interne beheersingsmaatregelen beoordeeld. Naar aanleiding
hiervan hebben wij onze bevindingen en aanbevelingen in de managementletter
d.d. 3 november 2021 gerapporteerd aan de directie en het Dagelijks Bestuur en
ook besproken met de Auditcommissie.
De interne beheersing is in de basis op orde. Er is een controller en het toezicht
vanuit het Algemeen Bestuur is ingericht via de Auditcommissie. Ook de planning
en control cyclus is in de basis op orde. Er is goede aandacht voor de processen en
de informatievoorziening aan het Bestuur.

Risico’s interne beheersing
In de managementletter hebben wij per proces aangegeven welke risico’s niet
(geheel) worden afgedekt door interne beheersingsmaatregelen. Om voldoende
controlezekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening als gevolg van het ontbreken
van deze (voldoende) maatregelen afwijkingen bevat hebben wij aanvullende
gegevenswerkzaamheden verricht om dit risico te verlagen of uit te sluiten.

18

Vanuit de controle hebben wij aandachtspunten voor de jaarrekening 2021
meegegeven.

Naast de risico’s die zijn genoemd bij de kernpunten in hoofdstuk 1 waren dit:
• Het goed onderbouwen van de lasten als gevolg van COVID-19. Op het moment
van onze interimcontrole waren de uitgangspunten en de mogelijkheden nog
niet bekend, bij de balanscontrole wel. In paragraaf 3.6 zijn in de
modelverantwoording de COVID-19 lasten en de gederfde baten ingevuld.
• In het kader van de organisatieontwikkeling is het belangrijk aandacht te
schenken aan het eventueel opnemen van een voorziening per jaareinde. Dit
geldt alleen als er een formeel besluit genomen is dat financiële consequenties
heeft voor de GGD. Er zijn nog geen aanvullende voorzieningen opgenomen.
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6. Interne beheersing

De rechtmatigheidsverantwoording mogelijk vanaf 2022

Richting rechtmatigheidsverantwoording

verantwoordingsgrens en de uit te voeren werkzaamheden.

Over het jaar 2022 (er is nog een kans op 2023) ligt de uitdaging voor het
Dagelijks Bestuur in de jaarrekening een rechtmatigheidsverantwoording voor het
Algemeen Bestuur op te stellen.
Het Dagelijks Bestuur geeft daarin aan dat zij heeft gehandeld binnen de wet- en
regelgeving van de financiële rechtmatigheidsvereisten. Het oordeel van de
accountant zal vanaf dat jaar alleen een getrouwheidsoordeel zijn, waarvan de
rechtmatigheidsverantwoording een onderdeel is.
De rechtmatigheidsverantwoording is onderdeel van de totale controle van de
jaarstukken. Een goede verbijzonderde interne controle vormt de basis voor het
kunnen opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording.

In het voorstel is de verantwoordingsgrens is gesteld op 3% om tot een te
gedetailleerde verantwoording te voorkomen. De verbijzonderde interne controle
wordt op 1% controletolerantie uitgevoerd om zo aan te sluiten bij de grenzen
van de accountantscontrole.

Of het invoeringsjaar van de rechtmatigheidsverantwoording daadwerkelijk het
verslagjaar 2022 zal zijn, is afhankelijk van de parlementaire behandeling van het
wetsvoorstel. Het streven is nog steeds om met ingang van 2022 de
rechtmatigheidsverantwoording te laten gelden. Dit is ook onze verwachting.
Het doel van de rechtmatigheidsverantwoording is met name om een groeiproces
in gang te zetten dat gericht is op verbetering van de bedrijfsvoering en de
interne beheersing van de processen. Het uitvoeren van verbijzonderde interne
controle helpt de organisatie in control te blijven of te komen.
De verantwoordingsgrens is een door het Algemeen Bestuur vastgesteld bedrag,
waarboven het Dagelijks Bestuur de afwijkingen (fouten en onduidelijkheden)
moet opnemen in de rechtmatigheidsverantwoording. De verantwoordingsgrens
valt binnen de bandbreedte van 0% tot 3% van de totale lasten, inclusief de
dotaties aan de reserves.
Het Algemeen Bestuur is vrij om binnen de eerdergenoemde bandbreedte de grens
te bepalen. Er is een mogelijkheid om te differentiëren tussen de
19

In 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering van de
rechtmatigheidsverantwoording. Het interne controleplan is eind februari met de
controller besproken. Zodra de wetgeving definitief is kan dat document
organisatie worden vastgesteld.
Wij adviseren u de stap naar de rechtmatigheidsverantwoording met
onderstaande overwegingen in het eerste halfjaar verder uit te werken.
1. Het aanpassen van het controleprotocol, de financiële verordening en de
controleverordening na de definitieve wetswijziging;
2. Het actualiseren van het intern controleprogramma voor het boekjaar 2022
voor de onderkende risico’s, actualiteiten en nieuwe wet- en regelgeving;
3. Het opstellen van een toetsingskader en een werkprogramma;
4. Het opdelen van de werkzaamheden voor de verbijzonderde interne controle
in een half jaar en een 3e en 4e kwartaal;
5. Het gestructureerd en geüniformeerd vastleggen van de uitvoering van de
verbijzonderde interne controles;
6. Het bespreken van de uitkomsten met de proceseigenaren;
7. Het opzetten van een periodieke rapportage aan de directie en het Dagelijks
Bestuur;
8. Het monitoren van de opvolging van de aanbevelingen.
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Wij hebben als onderdeel van onze controle de SiSa bijlagen gecontroleerd. De controle is
uitgevoerd zoals is opgenomen in de Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2021
d.d. 31 januari 2022.

7. SiSa

In de onderstaande (voorgeschreven) tabel rapporteren we onze bevindingen.

Nr.
H11

Specifieke uitkering of overig

Fout of onzekerheid

Financiële
omvang in euro's

Toelichting
fout/onzekerheid

Geen

n.v.t.

n.v.t.

Corona Bonusregeling Zorg

Op de hierna volgende pagina’s is specifiek de verplichte tabel inzake G4B
opgenomen.
Deze tabellen dient u samen met de overige verplicht voorgeschreven
verantwoordingsdocumenten voor 15 juli 2022 bij het CBS aan te leveren.

Strekking controleverklaring rechtmatigheid

Goedkeurend

Strekking controleverklaring getrouwheid

Goedkeurend

Met vriendelijke groet,
Stolwijk Kelderman

dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA
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Wij hebben onze controle overeenkomstig de opdracht uitgevoerd en in overeenstemming
met de geldende wet- en regelgeving.

8. Onze verantwoordelijkheid

Onze opdracht

Fraude

De jaarrekening 2021 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks
Bestuur. In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening
gecontroleerd.

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

Wij hebben onze controle uitgevoerd op basis van onze controlestandaarden voor
de accountantscontrole. Daarnaast hebben wij het besluit accountantscontrole
decentrale overheden (het BADO), de door u vastgestelde controleverordening (ex
artikel 413 van de gemeentewet), het door u vastgestelde controleprotocol én het
door u vastgestelde normenkader als basis voor de controle gebruikt.
De door ons voor de controle gehanteerde goedkeuringstolerantie voor fouten
bedraagt € 931.000 (1% van de lasten) en voor onzekerheden € 2.793.000 (3% van
de lasten). Voor de Wet Normering Topinkomens hebben wij de voorgeschreven
lagere goedkeuringstoleranties gehanteerd.
Onze onafhankelijkheid

Voor de uitvoering van onze controle is het belangrijk, dat wij onafhankelijk zijn.
De voor uw organisatie in 2021 door ons verrichte diensten passen binnen de
regels van onafhankelijkheid. Onze teamleden zijn onafhankelijk van uw
organisatie. Er zijn geen andere zaken, die in strijd zijn met de
onafhankelijkheidsregels.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de opdrachtbevestiging.
Er zijn tijdens de door ons uitgevoerde reguliere controlewerkzaamheden geen
materiële onjuistheden als gevolg van fraude ontdekt, noch hebben wij
aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude. Ook hebben de
voorzitter van het Dagelijks Bestuur en de directeur beide aangegeven dat zij niet
bekend zijn met fraude- en of integriteitskwesties in 2021 en 2022 tot nu toe.
Inzicht urenbesteding
Vanuit het programma ‘In het publiek belang’ van de NBA dienen wij de bestede
uren van onze controlewerkzaamheden aan u te rapporteren. Voor uw inzicht
verstrekken wij onderstaand een opgave van de tijdsbesteding (inclusief een
schatting van nog te besteden uren voor de afronding van de
jaarrekeningcontrole).
Uren
Tekenend accountant
Overige teamleden
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9. Afsluiting

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

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

die bijdraagt aan uw duurzame succes

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

Uw succes > www.stolwijkkennisnetwerk.nl
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Informatienota
Onderwerp

Intern controleplan 2022

Kennisnemen van

het Intern controleplan 2022.

Inleiding

Op basis van artikel 212 en 213 Gemeentewet is GGD Noord- en Oost-Gelderland verplicht om
interne controle werkzaamheden uit te voeren. In het Intern controleplan beschrijft de directeur
publieke gezondheid de organisatie en ontwikkeling van de interne controle. Daarnaast is een
risicoanalyse opgenomen in het plan.

Kernboodschap

Tot en met 2021 verstrekt de accountant twee oordelen bij de jaarrekening: één over de getrouwheid en één over de rechtmatigheid. Dit gaat veranderen. Wij leggen als dagelijks bestuur straks
verantwoording af aan uw bestuur over de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen. In
de jaarrekening wordt hiervoor een standaardtekst opgenomen. De accountant geeft alleen nog een
oordeel over de getrouwheid, waaronder begrepen de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording (zie ook AB-vergaderingen februari en april 2021).
Het is nog altijd niet duidelijk wanneer de wijziging ingaat. Het bijgevoegde Intern controleplan 2022
is geschreven met als uitgangspunt dat de wijziging in 2022 ingaat. Vanaf 2022 gaan we op de nieuwe
manier werken. Mocht het besluit uitgesteld worden naar 2023, dan zien wij 2022 als een leerjaar en
kan de accountant gebruik maken van acties uit ons Intern controleplan.
Het Intern controleplan is opgesteld in samenwerking met de accountant Stolwijk en Kelderman.
Directeur mevrouw J.J. Baardman heeft het Intern controleplan op 28 februari 2022 vastgesteld

Communicatie
N.v.t.

Vervolg




De auditcommissie bespreekt 25 maart 2022 het Intern controleplan
Het algemeen bestuur bespreekt op 7 april 2022 het Intern controleplan
GGD voert werkzaamheden uit volgens het werkplan 2022.

Warnsveld, 7 maart 2022
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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1 De rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2022
1.1 Wat gaat er veranderen vanaf 2022 en met welk doel?
Tot en met 2021 verstrekt de accountant twee oordelen bij de jaarrekening: één over de getrouwheid
en één over de rechtmatigheid.
Met ingang van 2022 legt het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG in het voorjaar van 2023
verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over de rechtmatigheid van de financiële
beheershandelingen in 2022. In de jaarrekening wordt hiervoor een standaardtekst opgenomen. Zie
bijlage.
De accountant geeft over 2022 alleen nog een oordeel over de getrouwheid, waaronder begrepen de
getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording.
Schematisch is dit als volgt weer te geven (zie “Notitie Rechtmatigheidsverantwoording” van de
commissie BADO van 20 maart 2020).
STRAKS

NU
- Normenkader wordt vastgesteld
- Accountant toets aan normenkader

Stap 1

Stap 2

Stap 3

- Accountant rapporteert over getrouwe
beeld en rechtmatigheid
- Rechtmatigheidsfouten en
onzekerheden zijn medebepalend voor
de strekking van de controleverklaring

- Algemeen Bestuur spreekt met de
accountant over bevindingen

- Normenkader wordt vastgesteld
- Dagelijks bestuur toetst aan normenkader

Stap 1

Stap 2

Stap 3

- Dagelijks bestuur rapporteert over
rechtmatigheidsfouten en eventuele
onduidelijkheden
- Accountant betrekt de
rechtmatigheidsverantwoording bij het
oordeel over getrouwheid

- Algemeen bestuur spreekt met Dagelijks
bestuur over bevindingen rechtmatigheid

Het doel van deze wetswijziging is dat het verantwoordingsproces van GGD NOG en gemeenschappelijke
regelingen transparanter wordt en dat hiermee ook een kwaliteitsimpuls uitgaat op de interne
processen en beheersing.

1.2 Wat zijn de gevolgen hiervan?
Onze organisatie gaat zelf de rechtmatigheid toetsen in 2022. Onder de rechtmatigheid wordt hier
verstaan de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen over 2022. Hieronder vallen 3
aspecten:
1. Het voorwaardencriterium: zijn de lasten, baten en balansmutaties binnen de geldende wet- en
regelgeving gedaan? Het door het Algemeen Bestuur vastgestelde normenkader is hierbij
uitgangspunt.
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2. Het begrotingscriterium: zijn de uitgaven binnen de van toepassing zijnde begrotingsregels
gedaan?
3. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium: zijn de uitgaven binnen de regels van misbruik en
oneigenlijk gebruik gedaan?
Dat betekent dat wij als organisatie een intern controleprogramma moeten opstellen en de interne
controlewerkzaamheden zelf moeten uitvoeren. Tevens is het belangrijk om hierover een
verantwoordingscyclus in te richten. Immers moeten we - lees het Dagelijks Bestuur – de rechtmatigheid
kunnen aantonen aan het Algemeen Bestuur.
Met dit plan geeft het Dagelijks Bestuur invulling aan art. 212 en art. 213 van de Gemeentewet waarin
ze is verplicht tot het zorgdragen van de toetsing op de rechtmatigheid van het financiële beheer en de
inrichting van de financiële organisatie. Het intern controleplan van de GGD NOG is hier een belangrijk
onderdeel van aangezien dit de basis legt voor het controleren en signaleren van tekortkomingen in de
uitvoering van taken alsmede het bijsturen en afleggen van verantwoording over de uitgevoerde taken.

2 Het interne controleplan 2022
2.1 Doelstelling van het interne controleplan
Dit interne controleplan bevat een uitwerking van de verbijzonderde interne controle (verder: VIC)
binnen onze organisatie. De verbijzonderde interne controle heeft tot doel de getrouwheid en
rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties vast te stellen. Naast deze formele rol kan de VIC
op verzoek van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en/of directie onderzoeken naar specifieke
onderwerpen of processen op het gebied van doelmatigheid of doeltreffendheid uitvoeren. In alle
gevallen hebben de uitkomsten van de VIC tot doel de bedrijfsvoering van de GGD NOG te verbeteren.
De VIC is binnen onze organisatie belegd bij de controller en de IC medewerker. Daarmee valt het team
functioneel onder de directie en onder directe aansturing van de controller. De controller is tevens
opdrachtgever van de VIC.
In de uitvoering van de VIC trachten wij een maximale aansluiting te realiseren tussen de uitgevoerde
verbijzonderde interne controle (VIC) en door de extern accountant te verrichten werkzaamheden. Het
intern controleplan biedt de basis om jaarlijks te bezien welke processen onderdeel van de
verbijzonderde interne controle uitmaken en wat de diepgang van de verbijzonderde interne controle
werkzaamheden zal zijn. De controller en de ic medewerker voeren in overeenstemming met het
vastgestelde intern controleplan de verbijzonderde interne controle uit om de rechtmatigheid en de
omvang van de risico’s met betrekking tot financieel kritische processen vast te stellen. De resultaten
van de verbijzonderde interne controle en eventuele (aanvullende) onderzoeken geven informatie over
in hoeverre de GGD NOG ‘in control’ is.
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2.2 Reikwijdte van de verbijzonderde interne controle
2.2.1 Inleiding
De VIC ziet toe op de rechtmatigheid en getrouwheid van de baten, lasten en balansmutaties. Voor
uitvoering van de controle wordt jaarlijks door de commissie BBV een kadernota rechtmatigheid
uitgegeven. Deze kadernota bevat de kaders waarbinnen de rechtmatigheidscontrole uitgevoerd dient
te worden. Uit de kadernota blijkt dat rechtmatigheid in essentie in 3 deelaspecten uiteen valt.
1. Voorwaardencriterium (paragraaf 2.2.2)
2. Begrotingscriterium (paragraaf 2.2.3)
3. Misbruik en oneigenlijk gebruik (paragraaf 2.2.4)
Naast de specifieke controle op rechtmatigheid, in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording,
controleert de VIC ook de getrouwheid van de baten en lasten. Door het uitvoeren van deze controles
zijn wij in staat om als GGD NOG een uitspraak te doen over de getrouwheid van onze jaarrekening en
kan de accountant bij haar controle gebruik maken van de werkzaamheden van de VIC om tot een eigen
oordeel over de jaarrekening te komen.
Voor de getrouwheid zijn 6 deelaspecten
1. Calculatiecriterium (paragraaf 2.2.5)
2. Valuteringscriterium (paragraaf 2.2.6)
3. Adresseringscriterium (paragraaf 2.2.7)
4. Volledigheidscriterium (paragraaf 2.2.8)
5. Aanvaardbaarheidscriterium (paragraaf (2.2.9)
6. Leveringscriterium (paragraaf 2.2.10)

2.2.2 Voorwaardencriterium
Bij het voorwaardencriterium gaat het erom dat bepalingen in wet- en regelgeving worden nageleefd.
Voor de rechtmatigheidscontrole zijn met name de gestelde voorwaarden, die betrekking hebben op
recht (heeft de ontvanger wel recht op de vergoeding of subsidie), hoogte (klopt het bedrag, is de
berekening juist) en duur (zijn de juiste termijnen in acht genomen) van belang. Een voorbeeld van het
niet naleven van het voorwaarden criterium is het ten onrechte niet Europees aanbesteden van een
opdracht. De voorwaarden zijn aangegeven in wetten en regels. De opsomming hiervan stelt het
Dagelijks Bestuur jaarlijks op en stelt het Algemeen Bestuur vast in het normenkader.

2.2.3 Begrotingscriterium
Het begrotingscriterium ziet toe op het respecteren van het budgetrecht van het Algemeen Bestuur.
Daartoe dient te worden getoetst of begrotingsafwijkingen en met name overschrijdingen door het
Algemeen Bestuur zijn geautoriseerd. Deze moeten tijdig, en in elk geval in het begrotingsjaar zelf, aan
het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. Als een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn
bestedingen op programmaniveau boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig, maar de
VIC (en de externe accountant) kijkt per geval in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een
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onrechtmatigheid die meeweegt in de rechtmatigheidsverantwoording. Hiertoe hanteren we de
volgende tabel:
Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de
volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Onrechtmatig,
maar telt niet
mee voor het
oordeel

Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen
het bestaande beleid en waarvoor men geen voorstel tot
begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de
activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in
regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.
Budgetoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar
waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet
tijdig zijn geautoriseerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding
op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men
heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd
met de budgetregels zoals afgesproken met de het Algemeen Bestuur.

X

Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via
subsidies of kostendekkende omzet.

X

Budgetoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt
vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de
jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.

X

Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra
inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze
extra inkomsten heeft het Algemeen Bestuur nog geen besluit genomen
Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als
onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij
nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een
toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier
in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van weten regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er
zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar.
Wel zal de GGD NOG ervoor moeten zorgen dat de overschrijdingen
getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er
gevolgen zijn voor het lopende jaar.
 geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar
 geconstateerd na verantwoordingsjaar
Budgetoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen of
totaal geautoriseerd budget) waarvan de gevolgen voornamelijk
zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het
jaar zelf of pas in de volgende jaren.
 jaar van investeren
 afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

Onrechtmatig,
en telt mee
voor het
oordeel
X

X

X

X

X

X
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Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de
volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Onrechtmatig,
maar telt niet
mee voor het
oordeel

Onrechtmatig,
en telt mee
voor het
oordeel

Bron: kadernota rechtmatigheid commissie BBV

2.2.4 Misbruik en Oneigenlijk gebruik
Daarnaast speelt het misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) criterium bij GGD NOG een belangrijke rol.
Het M&O-criterium geldt in het bijzonder voor bijdragen om niet en subsidies; worden subsidies terecht
verstrekt en worden ze ook voor het doel waarvoor het is gegeven gebruikt? Misbruik kan gelijk worden
gesteld met het plegen van fraude om zich onrechtmatig overheidsgelden toe te eigenen en is dan ook
onrechtmatig. Bij oneigenlijk gebruik is feitelijk gehandeld in overeenstemming met wet- en regelgeving,
maar is dit in strijd met het doel en de strekking van de wet- en regelgeving. Daarmee zijn dergelijke
handelingen niet onrechtmatig.

2.2.5 Calculatiecriterium
Het calculatiecriterium ziet toe op de juistheid van het vastgestelde bedrag. Hierbij moet gedacht
worden aan het in rekening brengen van het juiste bedrag op grond van tarieven of het doorbelasten
van bedragen.

2.2.6 Valuteringscriterium
Het valuteringscriterium is van belang in het kader van het verantwoorden van baten en lasten in de
periode waarop deze betrekking hebben. Het gaat daarbij dus om de juistheid van het tijdstip van
betaling en verantwoording van de verplichting. Met andere woorden, het toerekenen aan het juiste
begrotingsjaar.

2.2.7 Adresseringscriterium
Het adresseringscriterium gaat om het doen van betalingen aan de (juiste) rechthebbende.

2.2.8 Volledigheidscriterium
Het volledigheidscriterium is van belang bij het vaststellen van de volledigheid van de opbrengsten
(heffingen). Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de volledigheid van de belastingheffingen.

2.2.9 Aanvaardbaarheidscriterium
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Het aanvaardbaarheidscriterium ziet toe op de vraag of lasten en baten passen binnen de doelstellingen
van de GGD NOG. Hierbij kan gedacht worden aan de zakelijkheid van gemaakte kosten en de wijze
waarop met eventuele schadeclaims en terugvordering is omgegaan.

2.2.10 Leveringscriterium
Bij het laatste criterium gaat het erom of dat de prestatie is geleverd/ontvangen. Bijvoorbeeld of dat
ingekochte goederen ook feitelijk zijn ontvangen bij de GGD NOG of dat diensten waar wij als GGD NOG
voor betalen ook zijn verricht.

2.3 Kaders waarbinnen de controle uitgevoerd wordt
2.3.1 Kadernota rechtmatigheid
Zoals hiervoor aangegeven wordt de controle uitgevoerd binnen de kaders van de kadernota
rechtmatigheid. Dat betekent dat het interne controleplan uitgaat van een controle op de financiële
rechtmatigheid op het voorwaarderencriterium, het begrotingscriterium en het Misbruik en oneigenlijk
gebruik criterium. Daarnaast worden de overige 6 criteria als onderdeel van de getrouwheidscontrole
uitgevoerd.

2.3.2 Normenkader van de GGD NOG
Voor het toetsen van het voorwaardencriterium (naleving van wet- en regelgeving) is het relevant een
normenkader te hebben welke wet- en regelgeving aan getoetst dient te worden. Het normenkader
wordt minimaal jaarlijks opgesteld of geactualiseerd door de organisatie en ter besluitvorming
voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Na vaststelling door het Dagelijks Bestuur wordt het
normenkader ter kennisgeving aan het Algemeen Bestuur aangeboden. Door deze in de kadernota
rechtmatigheid geadviseerde methode wordt recht gedaan aan de verantwoordelijkheid van het
Dagelijks Bestuur terwijl het Algemeen Bestuur wel kennis kan nemen van het normenkader en
eventueel aandachtspunten voor de (verbijzonderde) interne controle kan meegeven. Voor het
normenkader worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Regelgeving1
EU-regels
Landelijke wet- en regelgeving
Besluiten AB (bijv. verordeningen of nota’s)

Normenkader
Verplicht onderdeel van het normenkader
Verplicht onderdeel van het normenkader
Verplicht onderdeel van het normenkader

Binnen de GGD NOG is vastgesteld om besluiten van het Dagelijks Bestuur geen onderdeel te laten
uitmaken van het normenkader. De interne aanbestedingsregels en de gids proportionaliteit wordt op
naleving gecontroleerd. Over de resultaten rapporteren we in de paragraaf bedrijfsvoering en niet in de
rechtmatigheidsverantwoording.

1

Indien en voor zover sprake is van financiële beheershandelingen (zogenaamde recht-, hoogte-, en
duurbepalingen
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2.3.3 Toetsingskader van de GGD NOG
Naast het normenkader is het belangrijk een toetsingskader op te stellen. In het normenkader staat
welke regels van toepassing zijn. In het toetsingskader staat welke regels worden getoetst: Het betreft
dus de regels die van toepassing zijn op de financiële beheershandelingen.

2.3.4 De toleranties voor de controle
Het interne controleplan ziet toe op zowel de controle van rechtmatigheid als getrouwheid. Met de
ontwikkeling ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording zijn er een tweetal toleranties relevant
geworden, namelijk de goedkeuringstolerantie voor de controle op getrouwheid en de
verantwoordingsgrens voor de controle op de rechtmatigheid. Deze toleranties worden hieronder nader
toegelicht.

2.3.5 Goedkeuringstolerantie
De goedkeuringstolerantie stellen we op 1% voor fouten en 3% voor onzekerheden van de omvang
basis. De omvang basis bestaat uit de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves van de
gecontroleerde jaarrekening. Het is daarbij de doelstelling van de controle om met een redelijke mate
van zekerheid, vastgesteld op 95%, een oordeel te vormen dat de jaarrekening geen fouten of
onzekerheid boven de gestelde goedkeuringstolerantie bevat. In onderstaande tabel is de relatie tussen
goedkeuringstolerantie en het oordeel weergegeven:

Fouten

<1%
Goedkeurend

Onzekerheden

Goedkeurend

>1% maar <3%
Oordeel met
beperking
Goedkeurend

>3%
Afkeurend

>10%
Afkeurend

Oordeel met
beperking

Oordeelonthouding

Voor onze GGD NOG betekent dit op begrotingsbasis 2022 een goedkeuringstolerantie voor fouten van:
Basis
Begroting (in €)
Totaal lasten programma’s
21.674.000
Stortingen in reserves
28.000
Totale lasten (incl. reservemutaties)
21.702.000
Goedkeuringstolerantie voor fouten in € (1%)
217.000
Goedkeuringstolerantie voor onzekerheden in € (3%) 651.000
De goedkeuringstolerantie wordt gedurende de controle bijgesteld op basis van de werkelijke lasten en
stortingen in reserves. Daarmee kan de goedkeuringstolerantie in omvang gedurende het jaar wijzigen.
Bovenstaand bedrag is daarmee een indicatie op basis van de begroting 2022 en passen we indien
noodzakelijk gedurende het jaar aan.
De uitvoeringstolerantie is de tolerantie die we gebruiken bij het bepalen of een jaarrekeningpost
belangrijk genoeg is om te controleren en voor het bepalen van de omvang van de steekproeven. De
uitvoeringstolerantie is € 326.000 (50% van goedkeuringstolerantie voor onzekerheden)
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2.3.6 De verantwoordingsgrens
Daarnaast maken we voor de controle op de rechtmatigheidsverantwoording gebruik van de zogeheten
verantwoordingsgrens. Het Algemeen bestuur heeft in de vergadering van 18 februari 2021 de
verantwoordingsgrens vastgesteld op 3% (€ 651.000 voor de reguliere organisatie exclusief COVID). Dat
betekent het volgende voor de te rapporteren fouten en onduidelijkheden:
<3%
Fouten
Niet rapporteren in de verantwoording. Afhankelijk van
de vastgestelde rapportagetolerantie wel opnemen in
de paragraaf bedrijfsvoering.
Onduidelijkheden Niet rapporteren in de verantwoording. Afhankelijk van
de vastgestelde rapportagetolerantie wel opnemen in
de paragraaf bedrijfsvoering.

>3%
Opnemen in de
verantwoording
Opnemen in de
verantwoording

2.4 De rapporteringstolerantie
Waar de goedkeuringstolerantie wat zegt over de diepgang van de controle, is de
rapporteringstolerantie de grens waarboven gerapporteerd wordt. Hierbij merken wij op dat wij intern,
gelet op ons doel de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering te stimuleren aan de proceseigenaren alle
bevindingen zullen rapporteren. Richting Dagelijks en Algemeen Bestuur is het niet nodig dat alle fouten
gerapporteerd hoeven te worden. Op grond van artikel 5 lid 1 van het Bado volgt de
rapporteringstolerantie uit de goedkeuringstolerantie. Als GGD NOG maken wij de keuze om deze op 3%
van de uitvoeringstolerantie te stellen. Dit percentage is binnen de accountantscontrole een algemeen
aanvaardbare grens om te bepalen welke fouten wel/niet gerapporteerd moeten worden. Het
Algemeen Bestuur van de GGD stelt de jaarlijks te hanteren rapporteringtolerantie voor de externe
accountant vast. De rapporteringstolerantie voor het 2022 bedraagt:
Rapporteringstolerantie

3% van € 326.000 = € 10.000

Ten aanzien van de specificatie rapportering over de bevindingen met betrekking tot de
rechtmatigheidsverantwoording hanteren we deze rapporteringstolerantie ook voor bevindingen die
worden opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering op het moment dat de totale bevindingen onder de
verantwoordingsgrens uitkomen. Getrouwheidsbevindingen worden alleen gerapporteerd in de
tussentijdse rapportages vanuit de VIC en worden daarnaast onderdeel van de rapportage die de
accountant verstrekt aan de auditcommissie en het accountantsverslag, voorzover deze relevant zijn
voor de controle. Voor 2022 betekent dit dat we op basis van de volgende uitgangspunten gaan
verantwoorden:
Omvang van cumulatieve fouten of onduidelijkheden2
Fouten/onduidelijkheden > € 651.000
Fouten/onduidelijkheden > € 10.000 maar > € 651.000
Fouten/onduidelijkheden < € 10.000

Plaats van de verantwoording
Rechtmatigheidsverantwoording
Paragraaf Bedrijfsvoering
Geen verantwoording

De rechtmatigheidsverantwoording nemen we op als onderdeel van de jaarrekening waar de paragraaf
bedrijfsvoering onderdeel is van het jaarverslag.
2

Bij het bepalen van het wel of niet rapporteren tellen fouten en onduidelijkheden niet bij elkaar op.
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3 Rollen, taken en verantwoordelijkheden
3.1 Algemeen bestuur van de GGD NOG
Het Algemeen Bestuur stelt vanuit haar controlerende rol vast of de in de begroting opgenomen
afspraken door het Dagelijks Bestuur op doelmatige en rechtmatige wijze zijn uitgevoerd. Het
normenkader voor de rechtmatigheid waaraan wordt getoetst stelt het Algemeen Bestuur vast. Op dit
moment toetst de accountant en rapporteert deze hierover aan het Algemeen Bestuur in hoeverre er
rechtmatig is gehandeld. Vanaf boekjaar 2022 legt het Dagelijks Bestuur zelf door middel van de
rechtmatigheidsverantwoording verantwoording af over het rechtmatig handelen.
Het Algemeen Bestuur bepaalt in overleg met het Dagelijks Bestuur de verantwoordingsgrens van de
rechtmatigheidsverantwoording. Als verlengstuk van het Algemeen Bestuur is binnen de GGD NOG een
auditcommissie gevormd die specifiek is belast met de controle op het financieel beheer en de
communicatie met en het toezicht op de accountant.

3.2 Dagelijks Bestuur van de GGD NOG
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor een rechtmatige uitvoering van de begroting. Waar het
op dit moment nog gebruikelijk is dat de accountant de controle uitvoert en hierover rapporteert aan
het Algemeen Bestuur doet het Dagelijks Bestuur dit vanaf boekjaar 2021 zelfstandig door middel van
de rechtmatigheidsverantwoording.

3.3 Directie
De directie (DPG en manager Bedrijfsvoering) dragen de eindverantwoordelijkheid voor de
middelenfuncties en de integrale bedrijfsvoering. De directie is vanuit haar sturende rol
verantwoordelijk voor de kaderstelling (op basis van landelijke en Europese wet- en regelgeving alsmede
de interne verordeningen van de GGD NOG).

3.4 Ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie van de GGD NOG is verdeeld over diverse teams met elk een eigen expertise.
Een manager is voor zowel beleidsuitvoering als voor bedrijfsvoering verantwoordelijk voor de
processen in zijn/haar team, voor de financiële gevolgen die hieruit voortvloeien en die als baten, lasten
en/of balansmutaties in de jaarrekening verantwoord dienen te worden. Niet alle processen binnen de
organisatie raken de baten, lasten en/of balansmutaties in de jaarrekening. De processen onder de
uitvoeringstolerantie vallen dan ook buiten de scope van de rechtmatigheidsverantwoording en de
controle op getrouwheid.

3.5 Accountant
Op dit moment stelt de accountant vast in hoeverre jaarrekening rechtmatig en getrouw is. Vanaf
boekjaar 2022 verschuift het vaststellen van de rechtmatigheid naar het Dagelijks Bestuur. De
accountant blijft verantwoordelijk voor het vaststellen van het getrouwe beeld van de jaarrekening en
tevens onderdeel daarvan de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording. Tussen de GGD NOG
(controller en interne controle medewerker) en de accountant vindt regelmatig afstemming plaats over
het op elkaar afstemmen van werkzaamheden. Ook in het licht van de rechtmatigheidsverantwoording
vindt er afstemming met de accountant plaats.
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3.6 Samenwerking tussen de accountant en de VIC bij de jaarrekeningcontrole
Naast de toegevoegde waarde van de VIC voor de GGD NOG zelf is samenwerking met de accountant
cruciaal om te komen tot een soepel en efficiënt jaarrekeningproces. De commissie BADO heeft in de
notitie ‘De verbijzonderde interne controle bij decentrale overheden’ een viertal opties aangegeven ten
aanzien van de samenwerking tussen accountant en de VIC:

1. Aanlevering stukken
De VIC kan behulpzaam zijn bij het verzamelen van allerhande gegevens en onderliggende
stukken, die nodig zijn voor de controle door de accountant. Door bijvoorbeeld tijdig een
kwaliteitstoets uit te voeren op de volledigheid van de stukken, kan een positieve invloed
worden uitgeoefend op de kwaliteit van de jaarstukken en de doorlooptijd van de controle.
Voorts kan een goede aanlevering van stukken, een bijdrage leveren aan de efficiency van de
accountantscontrole.
2. Intern beheersingskader
De VIC kan door de accountant gebruikt worden als een van de belangrijke informatiebronnen
om kennis te verkrijgen van de GGD NOG en zo richting te geven aan zijn controle. Op deze wijze
worden risico’s geïdentificeerd en ingeschat, om een basis voor het opzetten en uitvoeren van
verdere controlewerkzaamheden te verkrijgen. De accountant neemt in deze situatie kennis van
de geaccordeerde controle- en wekplannen van de VIC en de werkzaamheden en de
bevindingen van de VIC.
3. De VIC als interne beheersingsmaatregel, waarop de accountant kan steunen bij zijn
organisatiegerichte werkzaamheden
De accountant kan en wil in deze situatie steunen op de interne beheersingsmaatregelen van de
decentrale overheid. De VIC omvat interne beheersingsmaatregelen, die de accountant kan
toetsen in het kader van zijn organisatie- en procesgerichte werkzaamheden. Het gaat er in de
kern om of de VIC-werkzaamheden zijn gericht op het voorkomen of het detecteren en
corrigeren van fouten in de jaarrekening. In het kader van de VIC worden in deze situatie interne
controles uitgevoerd, waarbij de externe accountant zelfstandig de effectieve werking toetst.
4. De VIC als interne auditfunctie
De accountant concludeert in deze situatie dat de VIC voldoet aan de eisen uit de controle
standaard (COS) 610 en dat de VIC aangemerkt kan worden als een interne auditfunctie. Dat
betekent dat de accountant bij de uitvoering van haar werkzaamheden grotendeels kan steunen
op de werkzaamheden en conclusies van de VIC en nog (beperkte) eigen werkzaamheden
verricht. De competenties van het VIC team en de kwaliteit inclusief documentatie komen
overeen met die van een openbaar accountant.
Binnen de GGD NOG zijn we op dit moment bezig met de doorontwikkeling van de interne controle.
Voor komend jaar streven we naar de invulling op basis van variant 1.
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4 Bepalen financieel kritische processen
Op grond van de in paragraaf 2.3.5 bepalen we worden welke processen als financieel kritisch worden
aangemerkt. Dit zijn processen die voldoen aan de volgende criteria:
•
Kwantitatief: processen of balansposten waarvan de omvang > € 326.000
(uitvoeringstolerantie); of;
•
Kwalitatief: processen of balansposten die ongeacht hun omvang vanwege andere redenen
betrokken dienen te worden. Hierbij valt te denken aan specifieke projecten of politiek
gevoelige dossiers.
Op basis van de begroting 2022 zijn voor dit jaar de volgende processen en balansposten aan te merken
als financieel kritisch, waarbij allereerst is bepaald of dat zij voldoen op basis van een kwantitatieve
overweging, alvorens voor de resterende processen of balansposten te bepalen of er kwalitatieve
overwegingen zijn om deze alsnog in scope mee te nemen:

Activa (x € 1.000)
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Uitzettingen
Liquide middelen
Overlopende activa
Totaal

13.108

Lasten (x € 1.000)
Salarislasten
Inkoop
Afschrijvingen
Rentelasten
VPB
Covid personeel
Covid inkoop

Totaal

Balans 31-12-2021
scope
Passiva (x € 1.000)
671 ja
Eigen vermogen
59 nee
Voorzieningen
41 nee
Crediteuren
9.335 ja
Overlopende passiva
211 nee
2.791 ja
Totaal

Rekening van baten en lasten begroting 2022
scope
Baten (x € 1.000)
13.684 ja
Inwonerbijdrage
7.699 ja
Maatwerk JG gemeente
281 nee
Inhaal RVP (RIVM bijdrage)
0 nee
JG Adolescenten
10 nee
Technische hygiëne zorg
40.000 ja
Forensische geneeskunde
10.000 ja
Reizigers
Maatschappelijke zorg
Doetinchem Studie
Seksuele gezondheid
WMO inspecties
Infectieziektebestrijding
Tuberculose
COA vergoeding asielzoekers
Gezondheidsprogramma's
Overige opbrengsten
COVID-19 opbrengsten
71.674

Totaal

scope
3.084 ja
324 nee
6.235 ja
3.465 ja

13.108

scope
12.623 ja
197 nee
167 nee
296 nee
1.824 ja
1.187 ja
705 ja
893 ja
298 nee
1.305 ja
219 nee
90 nee
89 nee
363 ja
729 ja
259 nee
50.000 ja
71.244
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Overige
Overige balansmutaties, lasten en verrekingen (x € 1.000) Toelichting
Reserve mutaties toevoegingen
28 in scope via mutaties op reserves op de balans
Reserve mutaties onttrekkingen
458 in scope via mutaties op reserves op de balans
Totaal

430

5 GGD NOG brede risicoanalyse
5.1 Risicoanalyse per proces
Per proces is een risicoanalyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in verhoogde risico’s op fouten. De
uitkomsten van deze risicoanalyse bepaalt de diepgang en in sommige gevallen de aanpak van de
controle. De risicoanalyses zijn uitgevoerd langs het volgende model:

In de volgende paragrafen zijn de uitkomsten van de risicoanalyses, onderscheiden naar het risico op
fouten en het risico op fraude, opgenomen. Deze risico’s zijn gebaseerd op de situatie ten tijde van het
opstellen van het interne controleplan en kunnen daarom gedurende de uitvoering van de controle nog
worden bijgesteld op basis van nieuw verkregen inzichten of informatie.
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5.2 Risico op fouten
Onderstaand zijn alleen de verhoogde risico’s op een afwijking > goedkeuringstolerantie als gevolg van
fouten opgenomen. Normale (lage) risico’s zijn daarom niet opgenomen.
Risico op fouten

Doorbreking interne
X
beheersing door management
Inkoop en betalingen Ongeautoriseerde betalingen
Algemeen

Lonen en salarissen

kans

Inschatting
impact
risico

X

hoog

hoog

significant

X

hoog

hoog

significant

X

laag

hoog

middel

X

middel

middel

middel

X

middel

middel

middel

X

laag

middel

laag

X

middel

middel

middel

Niet voldoen aan WNT

Onvolledige verantwoording
van opbrengsten
Inkoop en betalingen Onrechtmatige inkopen
Onjuiste verantwoording
Lonen en salarissen
personeelskosten
Onjuiste verant-woording
COVID-19
COVID-19 kosten
Opbrengsten

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

Rechtmatigheid

Presentatie/toelichting

Classificatie

Afgrenzing

Juistheid

Volledigheid
X

Rechten/verplichtingen

Bewering

Waardering

Risico

Bestaan/voorkomen

Proces

6 Controleaanpak
6.1 Inzicht in de interne beheersing
Voor alle financieel kritische processen verkrijgen wij inzicht in de opzet van de interne beheersing.
Daarbij krijgen wij op basis van een interview met proceseigenaar inzicht in de opzet van de interne
beheersing en voor relevante beheersmaatregelen het bestaan van deze maatregelen via een
lijncontrole (een waarneming van één item) vaststellen.
Voor het beoordelen van de interne beheersing hanteren wij het zogenaamde ‘lines of defence’ model:
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1e line of defence

2e line of defence

3e line of defence
Auditcommissie

Dagelijks Bestuur

Verbijzondere interne
controle/control

Verantwoordelijk voor de
inrichting en de uitvoering
van de interne beheersing
die risico's en fouten zo
veel mogelijk voorkomt.

Ondersteuning van de 1e lijn
bij het voorkomen van
risico's en fouten. Zorgt
ervoor dat eventuele fouten
tijdig hersteld worden

Controleert achteraf of de
interne beheersing effectief
heeft gewerkt. Zo niet: dan
controleert zij via
detailcontroles zlf of fouten
zijn gemaakt/risico's zijn
ontstaan.

preventief

Algemeen bestuur

Financiën

Accountant

Proceseigenaren

detectief

Het verschil tussen de gedefinieerde linies is als volgt:





1e lijn: de interne controlemaatregelen die belegd zijn in de lijnorganisatie;
2e lijn: die de 1e lijn ondersteunt, adviseert, coördineert en intern toetst of de interne
controlemaatregelen op uitvoeringsniveau aanwezig zijn en adequaat worden uitgevoerd. Deze
interne toetsingswerkzaamheden worden meestal uitgevoerd door interne controlefunctionarissen,
die (in meer of mindere mate) een objectief oordeel kunnen vellen over de afdeling en/of processen
die zij toetsen;
3e lijn: binnen de GGD NOG betreft dit de verbijzonderde interne controle die is ondergebracht bij de
controller en de interne controle medewerker.

Doelstelling van de toepassing van dit model is dat proceseigenaren actief worden geadviseerd op het
verder door ontwikkelen van hun processen. Daarbij is het uitgangspunt dat beheersmaatregelen zo
veel als mogelijk in de eerste lijn ingericht worden. Voor het komende jaar verwachten wij dat het
grootste deel van het werk, zoals ook opgenomen in paragraaf 6.3, uitgevoerd wordt door de derde lijn,
teneinde het Dagelijks Bestuur in staat te stellen de rechtmatigheidsverantwoording af te geven.
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6.2 Controleaanpak IT
Op grond van de beoordeling van de interne beheersing is tevens inzicht verkregen waar in de controle
gesteund wordt op geautomatiseerde of IT-afhankelijke beheersmaatregelen. Voor deze applicaties
testen we , indien er tijdens de controle blijkt dat er maatregelen zijn opgenomen die wij als onderdeel
van de controleaanpak willen toetsen, zowel de algemene IT-beheersing als de werking van de
specifieke beheersmaatregel. Samengevat zijn de volgende applicaties relevant voor de controle:
Applicatie
Exact Globe
Elvy
YouForce/Beaufort
Formatus
Vaccinatieregister
PerfectView

Overwegingen om in scope te nemen
Betreft de financiële administratie van de GGD NOG. Op basis van deze
applicatie komt o.a. de jaarrekening tot stand, worden inkoopfacturen en
verplichtingen verwerkt alsmede betalingen uitgevoerd.
Module gekoppeld aan Exact Globe ter verwerking en fiattering van
inkomende facturen.
In deze applicatie worden de salarissen van de GGD NOG geregistreerd
alsmede de eventuele declaraties voor zover deze via de
salarisadministratie lopen.
Module ten behoeve van registratie verrichtingen forensische
geneeskunde
Module voor registratie gegeven vaccins en vaccinvoorraad (m.u.v.
Covid19 vaccins)
Module voor facturatie technische hygiënezorg

Voor 2022 is het voorstel om in nauwe samenwerking met de accountant te bepalen welke eventuele
werkzaamheden verricht moeten/kunnen worden op bovenstaande applicaties.

6.3 Controleaanpak per proces
Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse alsmede het inzicht dat verkregen is in de interne beheersing
hebben wij de meest efficiënte en effectieve controleaanpak per financieel kritisch proces bepaald. Bij
de controleaanpak is hierbij een onderscheid gemaakt tussen procesgericht en gegevensgericht. Per
proces is aangegeven hoe de controleaanpak overwegend is. Dat betekent bij een gegevensgerichte
controle dat het grootste deel van de werkzaamheden gegevensgericht van aard is maar niet uitsluit dat
(enkele) interne beheersingsmaatregelen getoetst worden.
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Financieel kritisch proces

Uitkomsten
risicoanalyse
Fouten
Fraude

Interne
beheersing
toereikend?

Controleaanpak

Baten
Inwonerbijdrage
Maatwerk JG gemeente
Inhaal RVP (bijdrage RIVM)
JG adolescenten
Technische Hygiënezorg
Forensische geneeskunde
Reizigers
Maatschappelijke zorg
Doetinchem Studie
Seksuele gezondheid
Infectieziektebestrijding
Tuberculose
CAO Asielzoekers
Gezondheidsprogramma’s
Overige opbrengsten
COVID-19 opbrengsten

Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal

Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Lasten
Salarissen
EU-aanbestedingen
Inkoop & betalingen
Afschrijvingen
COVID personeel
COVID inkoop

Normaal
Significant
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal

Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal

Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Balans debet
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Uitzettingen
Liquide middelen
Overlopende activa

Normaal
Normaal
Verhoogd
Normaal
Normaal
Normaal

Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

X
X
X
X
X
X

Balans credit
Eigen vermogen
Voorzieningen
Crediteuren
Overlopende passiva

Normaal
Normaal
Normaal
Normaal

Normaal
Normaal
Normaal
Normaal

Nee
Nee
Nee
Nee

X
X
X
X

Procesgericht

Gegevensgericht
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X (deels)
X
X
X
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Uit bovenstaande opstelling blijkt dat, op basis van de eerste inventarisatie van de processen, een
grotendeels gegevensgerichte controleaanpak de basis is om te komen tot voldoende zekerheid ten
behoeve van rechtmatigheid en getrouwheid. De reden hiervoor is dat de verwachting is dat interne
beheersingsmaatregelen aanwezig zijn maar nog niet altijd afgedwongen is dat deze het volledige jaar
functioneren. Daardoor het is het veelal effectiever om gegevensgericht te toetsen maar hebben we wel
aandacht voor procesgerichte controles voorzover mogelijk om zo de gewenste procesverbeteringen te
realiseren. Mocht gedurende het jaar blijken dat een (deels) procesgerichte controle alsnog mogelijk is
dan wijzigen we op dat moment de aanpak. Dit rapporteren we in de periodieke rapportage zoals
opgenomen in hoofdstuk 7.

7 Planning
De planning voor de VIC van 2022 is als volgt:
Datum/periode

Mijlpaal

Gremium

Februari 2022

Opstellen integraal intern controleplan 2022 door de
verbijzonderde interne controle.
Bespreking van intern controleplan 2022 met accountant.
Bespreking van het intern controleplan 2022 met directie
inclusief bepaling eventuele aanpassingen van het plan.
Bespreking van het intern controleplan 2022 met Dagelijks
Bestuur inclusief bepaling eventuele aanpassingen van het
plan.
Uitvoering interne controlewerkzaamheden over kwartaal 1
en opstellen controleverslag.
Uitvoering interne controlewerkzaamheden over kwartaal 2
plus augustus en opstellen controleverslag.
Uitvoering interne controlewerkzaamheden over augustus tot
en met december.
Verstrekken van de voorgeschreven verklaring door de
managers aan de controller ten aanzien van het rechtmatig
handelen in 2022 voor de processen waar zij verantwoordelijk
voor zijn.
Integrale rapportage door de controller ca. teneinde het
Dagelijks Bestuur in staat te stellen de
rechtmatigheidsverantwoording af te geven bij de
jaarrekening 2022.
Afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording in de
jaarrekening 2022 door het Dagelijks Bestuur.
Controle door de accountant op de jaarrekening 2022 inclusief
de rechtmatigheidsverantwoording.

Controller

Februari 2022
Maart 2022
Maart 2022

2e kwartaal 2022
3e kwartaal 2022
Januari 2023
Januari 2023

Februari 2023

Februari 2023
Februari 2023

Accountant
Directie
Dagelijks
Bestuur
Controller
Controller
Controller
Managers

Controller

Dagelijks
Bestuur
Accountant
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8 Rapportage
Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden levert de controller een onafhankelijk controleverslag aan
met daarin een samenvatting van de verrichte werkzaamheden en de daaruit voortkomende
bevindingen. De laatste rapportage betreft een integrale rapportage met de uitkomsten over het gehele
jaar. Het streven is een controleverslag uit te brengen over de periodes die aansluiten op de
rapporteringscyclus. Dat betekent dat de volgende rapportagelijn gehanteerd zal worden voor 2022:
Rapportage
Intern controleplan
Controleverslag jan-maart
Controleverslag april-juli
Integrale rapportage interne controle 2022

Hoogste gremia
Audit Commissie
Audit Commissie
Audit Commissie
Audit Commissie

De uitkomsten uit het controleverslag delen we met proceseigenaren en het MT om op deze wijze
procesverbetering te kunnen realiseren.

9 Wat is de impact voor onze keuze?
9.1 Welke stukken te vervaardigen voor de start
Voor het voorbereiden en uitvoeren van het interne controleplan is het nodig om de volgende
documenten op te stellen:
1. Het normenkader over 2022
2. Het vaststellen van de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording
3. Het aanpassen van de verordening 212
4. Het aanpassen van de verordening 213 en het controleprotocol
5. Het intern controleplan over 2022
6. Het toetsingskader over 2022
De stukken onder 1 tot en met 4 worden voorbesproken in het MT, het Dagelijks bestuur, de
auditcommissie en ter vaststelling aan het Algemeen bestuur aangeboden.
De stukken onder 5 en 6 zijn ter vaststelling aan het Dagelijks Bestuur. Dit betreft de uitvoering.

9.2 Welke werkzaamheden jaarlijks uit te voeren?
Het is voor ons belangrijk om een lerende organisatie te zijn. In het begin zal niet alles vlekkeloos lopen
en doen we ideeën op om de uitvoering van de interne controlewerkzaamheden in de komende jaren
steeds verder te verbeteren.
We verrichten jaarlijks de volgende werkzaamheden voor de rechtmatigheidsverantwoording:
1. Het toetsen en eventueel actualiseren en/of bijstellen van het normen- en toetsingskader, de
verordeningen en het controleprotocol
2. Het steeds verder optimaliseren van het intern controleplan. Onder optimaliseren wordt
verstaan efficiency en effectiviteitsslagen.
3. Het uitvoeren van het intern controleplan.
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9.3 Welke capaciteit is daarvoor nodig vanuit de controle?
Wij verwachten dat eenmalig ter voorbereiding op de rechtmatigheidscontrole circa 150 uren benodigd
zijn voor het opstellen van de benodigde stukken en de afstemming daarvan met de gremia.
Voor de jaarlijkse (extra) werkzaamheden schatten wij de capaciteit in op 200 uren per jaar voor het
uitvoeren van de interne controlewerkzaamheden en de vastlegging en bespreking daarvan.
De jaarlijkse werkzaamheden voeren we geheel in eigen beheer uit binnen de huidige capaciteit.
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Bijlage 1 – Verbijzonderde Interne controle 2022
In 2022 worden de volgende verbijzonderde interne controles uitgevoerd:
Salarisadministratie
In dienst
Uit dienst
Urenvermeerdering
Urenvermindering
Overig

Aantal
16 per jaar
16 per jaar
16 per jaar
16 per jaar
16 per jaar

Jan
X over 2021
X over 2021
X over 2021
X over 2021
X over 2021

Febr Mrt

Apr
X
X
X
X
X

Mei

Juni

Juli
X
X
X
X
X

Aug

Sept

Okt
X
X
X
X
X

Nov

Crediteurenbeheer
Algemeen

Aantal
24 per jaar

Jan
X

Febr
X

Mrt
X

Apr
X

Mei
X

Juni
X

Juli
X

Aug
X

Sept
X

Okt
X

Nov
X

Dec
X

Tariefcontrole
THZ-tarieven inspectie
kinderopvang
THZ-tarieven tatoeages
en piercings
FG-tarieven
TBC-tarieven
Reizigersadvisering

Aantal

Jan

Febr

Mrt

Apr

Mei

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

1 per jaar

X

1 per jaar
1 per jaar
1 per jaar
1 per jaar

Dec

X
X
X
X

Elk kwartaal levert de medewerker IC een verslag aan de controller aan, met daarin de belangrijkste bevindingen.
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Bijlage 2 – Format rechtmatigheidsverantwoording Dagelijks Bestuur
Verantwoordelijkheid Dagelijks Bestuur
In deze rechtmatigheidsverantwoording geeft het Dagelijks Bestuur aan in hoeverre de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn
gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde
kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving.
Deze verantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-,
voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium bij de desbetreffende financiële
beheershandelingen en transacties. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het
Algemeen Bestuur op 18 november 2021 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en
regelgeving verder toegelicht.
Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de
verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en
bedraagt 3% van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves en is vastgesteld op € 651.000.
Conclusie
Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede
de balansmutaties (niet) rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.
De geconstateerde afwijkingen betreffen:




Afwijking 1
Afwijking 2
……

In de paragraaf Bedrijfsvoering heeft het Dagelijks Bestuur beschreven welke actie zij onderneemt om
de afwijkingen in de toekomst te voorkomen
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Bijlage 3 – Normenkader 2022
Normenkader rechtmatigheidscontrole 2022
Algemeen
Externe wet- en regelgeving
1. Gemeentewet
2. Wet gemeenschappelijke regelingen
Interne regelgeving
3. Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016
4. Organisatiebesluit
5. Besluit mandaat, volmacht en machtiging en budgethouderschap 2019
Financiën / Treasury
Externe wet- en regelgeving
6. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
7. Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO)
8. Wet financiering decentrale overheden (FIDO)
9. Wet op het BTW-compensatiefonds
10. Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet modernisering Vpb-plicht
overheidsondernemingen)
11. Regelgeving subsidies en bijdragen gemeenten
Interne regelgeving
12. Financiële verordening GGD Noord- en Oost-Gelderland 2018
13. Regeling (Deel)budgethouderschap en budgetbeheer
14. Controleverordening GGD Noord- en Oost-Gelderland 2018
15. Treasurystatuut GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016
16. Overeenkomst financiële dienstverlening BNG
Markt en overheid, inkoop/aanbesteden
Externe wet- en regelgeving
17. Mededingingswet (Wet markt en overheid)
18. Aanbestedingswet 2012
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

7

Overlegdatum:

7-4-2022

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Adviesnota
Onderwerp

Concept-programmabegroting 2023

Voorstel

1. in te stemmen met de concept-programmabegroting 2023, inclusief de reactie op de tot nu toe
ontvangen zienswijzen op de Uitgangspuntennota 2023, en met de verdere procedure tot
vaststelling.
2. kennis te nemen van de “winstwaarschuwing” voor 2023 van € 450.000 als gevolg van de laatste
CPB-cijfers voor de indexering.

Inleiding

De concept-programmabegroting 2023 moet na bespreking door uw algemeen bestuur van 7 april
a.s. aan de gemeenten worden toegezonden. In uw vergadering van 7 juli a.s. leggen wij de
programmabegroting ter vaststelling aan u voor.
De raden van de gemeenten konden tot 1 maart 2022 hun zienswijze op de Uitgangspuntennota
2023 geven. Deze zienswijzen en onze conceptreactie daarop staan in hoofdstuk 2 en in hoofdstuk
15.2 (bijlage B) van de concept-programmabegroting 2023.
Een nieuwe ontwikkeling is dat het CPB in maart 2022 nieuwe cijfers heeft gepubliceerd. Met deze
cijfers komen we op een indexering van 6,13% in plaats van eerder berekende 2,63%. In euro’s is dit
ruim € 450.000 meer aan inwonerbijdrage. We wachten de verdere ontwikkelingen af, maar vragen
wel aandacht voor deze ontwikkeling.

Beoogd effect

Vaststelling van de concept-Programmabegroting 2023 en informeren over de ontwikkelingen
rondom het indexeringspercentage.

Argumenten
1.1 De verhoging van de inwonerbijdrage is conform de afspraken over de indexering.
Voor het vaststellen van het indexeringspercentage is de systematiek toegepast, die uw AB in
november 2019 heeft vastgesteld. Het indexeringspercentage bedraagt 2,63%. Dit resulteert in
een inwonerbijdrage Publieke Gezondheid van € 8,38 en een inwonerbijdrage Jeugdgezondheid
van € 9,00.
1.2 In de concept-Programmabegroting 2023 is voortgebouwd op de vorige begrotingen en zijn de
besluiten van het AB op 18 november 2021 over GGD NOG Robuust en Jeugdgezondheid
Adolescenten opgenomen als nieuw beleid. De beleidsindicatoren en de beleidsprioriteiten zijn
geactualiseerd.
De financiële en andere gegevens zijn aangepast voor deze begroting. In hoofdstuk 5, over de
bestuurlijke en beleidsmatige kaders, is – naast enkele onderdelen die ten opzichte van de
1
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vorige begroting nauwelijks zijn aangepast – ingegaan op het programma GGD NOG Robuust en
op de COVID-19-bestrijding.
De besluiten van het algemeen bestuur rondom GGD NOG Robuust en Jeugdgezondheid
Adolescenten zijn in hoofdstuk 6 als nieuw beleid opgenomen. Deze worden apart via
begrotingswijzigingen aan het algemeen bestuur voorgelegd (zie agendapunten 8 en 9).
In hoofdstuk 7 staan de beleidsindicatoren. De resultaten van de Monitor Volwassenen en
Ouderen zijn hierin verwerkt en de betreffende indicatoren zijn aangepast voor 2024. In de
hoofdstukken over de Programma’s zijn de prioriteiten geactualiseerd.
1.3 De ontvangen zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van de lijn die in de
Uitgangspuntennota 2023 is ingezet en nu is uitgewerkt in de concept-Programmabegroting
2023.
De ontvangen zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop, zijn weergegeven in
hoofdstuk 2 en bijlage 15.2 van de concept-Programmabegroting.
De ontvangen zienswijzen van gemeenten laten veel instemming met de Uitgangspuntennota
zien; een aantal gemeenten heeft laten weten geen zienswijze in te dienen. Dit betreft de
gemeenten Aalten, Berkelland, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Lochem en Putten.
Enkele gemeenten vragen – mede in relatie tot GGD NOG Robuust – aandacht voor
kostenstijgingen bij de GGD. Hetzij dat zij in de komende jaren geen verdere verhoging van de
inwonerbijdrage wensen, hetzij dat de gevraagde extra financiële bijdrage voor GGD NOG
Robuust niet haalbaar is.
De gemeenteraad van Apeldoorn mist daarnaast keuzemogelijkheden voor de aanpak van de
aandachtspunten uit de koersnotitie en de afwegingen hiervan. Ook wil deze raad de besluitvorming over de keuzes rondom samenwerking ingericht zien in de concept-Programmabegroting 2023. Verder vraagt Apeldoorn om incidentele kosten die achteraf tot een hogere
inwonerbijdrage kunnen leiden te dekken uit de algemene reserve.
De raden van Bronckhorst, Doetinchem, Oost-Gelre en Winterswijk geven aan bij de uitwerking
van GGD NOG Robuust betrokken te willen worden, voor zover relevant voor de gemeenten.
De gemeente Montferland heeft in een zienswijze opmerkingen gemaakt over het aansluiten bij
lokale ontwikkelingen, meer inzet op preventie, het formuleren van SMART-doelstellingen en
over de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
De gemeente Oldebroek vindt het onwenselijk dat Jeugdgezondheid Adolescenten verplicht bij
de GGD moet worden ondergebracht.
De raad van Apeldoorn vraagt naar de stand van zaken rondom de herijking van het functiehuis
en de inschatting van de risico’s hierbij.
1.4 De voorgestelde planning voldoet aan de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen.
De begroting 2023 moet vóór 1 augustus 2022 door het algemeen bestuur worden vastgesteld.
Dit kan in de vergadering van 7 juli a.s. met het nieuw samengestelde AB. Na uw vergadering
van 7 april hebben de raden van de gemeenten gedurende acht weken de mogelijkheid om een
zienswijze hierop in te dienen. Met de voorgestelde planning (zie ‘Vervolg’ hieronder) voldoen
wij aan deze bepalingen.
2.1 Het CPB heeft voor het eerst sinds september 2021 de indexcijfers bijgewerkt naar de huidige
verwachting, die leidt tot een indexering van 6,13% in plaats van de eerder berekende 2,63%.
Op grond van de eerdergenoemde systematiek voor de indexering van de programmabegroting
zouden voor de begroting 2023 de CPB-cijfers van december 2021 worden gebruikt. Het CPB
heeft echter geen decembercijfers gepubliceerd. In de concept-Programmabegroting 2023 is
voor de indexering gerekend met de septembercirculaire van het gemeentefonds.
2
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In maart 2022 heeft het CPB nieuwe cijfers gepubliceerd; veel hoger dan de cijfers waarmee in
de concept-programmabegroting is gerekend. De hogere CPB-cijfers zijn voornamelijk het gevolg
van de oorlog in de Oekraïne. Met deze cijfers komen we op een indexering van 6,13% in plaats
van 2,63%. In euro’s is dit ruim € 450.000 meer aan inwonerbijdrage. De maartcijfers zijn te laat
om in de concept-Programmabegroting te verwerken.
Er is nog veel onzekerheid rond de ontwikkelingen. In de komende periode houden we dit
scherp in de gaten. Als het noodzakelijk is, komen wij met een begrotingswijziging op de
indexering van de inwonerbijdrage.

Kanttekeningen

1.1 Er worden extra middelen van de gemeenten gevraagd.
De extra middelen betreffen de indexering van de inwonerbijdrage. De indexering is berekend
met de loonkosten- en materiële kostenindex uit de septembercirculaire 2021. Dit is volgens de
systematiek die uw AB in november 2019 heeft vastgesteld (bij gebrek aan decembercijfers van
het CPB). Met deze indexering kan de GGD de reguliere salaris- en materiële kosten blijven
voldoen.
1.2 De prioriteiten voor 2023 worden al vroeg (in maart 2022) bepaald.
Het proces rond de besluitvorming van de programmabegroting bepaalt dat wij in maart 2022 de
concept-Programmabegroting 2023 opleveren inclusief de prioriteiten. In december 2022 komen
wij met een inhoudelijke begrotingswijziging, waarin de prioriteiten worden bijgesteld en/of
aangevuld. Zo zijn de prioriteiten waarover we in de loop van 2023 rapporteren up to date.
2.1. De recente hogere indexeringscijfers brengen onzekerheid met zich mee omtrent de te
verwachten werkelijke hoogte van de inwonerbijdrage.
De onlangs verschenen cijfers van het CPB van maart 2022, die een aanzienlijk hoger
indexeringspercentage laten zien, zijn niet verwerkt in de concept-programmabegroting. De
GGD krijgt hier echter wel mee te maken (zie: winstwaarschuwing bij argument 2.1.). Op dit
moment vinden wij het echter niet opportuun om hierop vooruit te lopen.

Financiën
De afspraken rondom de indexering leiden tot een indexeringspercentage van 2,63%. Dit resulteert
in een inwonerbijdrage Publieke Gezondheid van € 8,38 en een inwonerbijdrage
Jeugdgezondheidszorg van € 9,00.

Vervolg
-

12 april - 7 juni 2022
8 juni 2022
7 juli 2022

: gemeenten kunnen een zienswijze indienen
: bespreking zienswijzen in dagelijks bestuur
: beslissing algemeen bestuur over vaststelling

Communicatie

Zoals gebruikelijk bij publicatie van de vergaderstukken van het algemeen bestuur en de begroting
(vermelding op website GGD).
Warnsveld, 17 maart 2022
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen
1. Concept-Programmabegroting 2023
2. Zienswijzen van de gemeenten op de Uitgangspuntennota 2023
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ALGEMEEN DEEL
1. Voorwoord
Programmabegroting
De raden van de 22 gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland ontvingen in december 2021 de
Uitgangspuntennota 2023. Daarin staan de algemene beleidsmatige en financiële uitgangspunten
voor de Programmabegroting 2023. In deze ontwerpbegroting zijn die uitgangspunten verwerkt.
In hoofdstuk 2 gaan wij in op de zienswijzen op deze uitgangspunten die wij van de gemeenten
hebben ontvangen.
Recente ontwikkelingen
De inwonerbijdrage indexeren wij volgens afspraak met de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB)
van december. Deze heeft het CPB echter niet gepubliceerd. De basis voor de indexering is dan ook
de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds.
De cijfers uit de kortetermijnraming van het CPB van maart 2022 zijn aanzienlijk hoger dan de cijfers
van september 2021. Aangezien de kortetermijnraming van maart te laat beschikbaar komt,
verwerken we – volgens afspraak – deze cijfers niet in de concept-programmabegroting. Wel vragen
wij hier nadrukkelijk aandacht voor en komen, indien nodig, t.z.t. met een voorstel voor een
begrotingswijziging op de indexering van de inwonerbijdrage.
Zienswijzen indienen vóór 7 juni 2022
De raden kunnen tot 7 juni 2022 reageren op de ontwerpbegroting. De Wet gemeenschappelijke
regelingen schrijft deze achtwekentermijn voor. U kunt in uw afweging over de begroting 2023 ook
de informatie in de voorlopige Jaarrekening 2021 betrekken. Deze ontvangt u vóór 15 april 2022.
Het algemeen bestuur van de GGD, dat samengesteld is uit de wethouders publieke gezondheid van
de 22 gemeenten, beslist op 7 juli 2022 over de Programmabegroting 2023.
Ook met voorlopige reacties of standpunten kunt u ons helpen bij de voorbereiding van de
besluitvorming in het algemeen bestuur. U vindt op pagina 8 het volledige tijdschema van de
procedure voor de Programmabegroting 2023.
Nadere informatie
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
 R. Schwebke, controller, 088 443 35 25, r.schwebke@ggdnog.nl.
 M. de Vries, beleidsadviseur, 088 443 34 01, m.devries@ggdnog.nl.

Warnsveld, 7 april 2022
Het dagelijks bestuur,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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2. Zienswijzen gemeenten op Uitgangspunten voor
de begroting 2023
De gemeenten ontvingen in december 2021 de Uitgangspuntennota 2023. Zij konden tot 1 maart
2022 hun zienswijze indienen.
Wij hebben diverse zienswijzen op de Uitgangspuntennota 2023 van de gemeenten ontvangen. Deze
zienswijzen zijn betrokken bij het opstellen van deze Programmabegroting 2023. Ook later
ontvangen zienswijzen hebben wij voor zover mogelijk hierin meegenomen.
Veel gemeenten spreken hun waardering uit voor het werk van de GGD in de bestrijding van COVID19. Wij bedanken de gemeenten voor deze waardering.
(De opmerkingen over de bestrijding van COVID-19 benoemen wij verder niet bij deze zienswijzen en
in de bijlage met het uitgebreide overzicht van de zienswijzen.)
Een uitgebreid overzicht van deze zienswijzen en de reactie van ons dagelijks bestuur daarop staan in
bijlage B van deze Programmabegroting.
2.1.

Instemmende zienswijzen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem,
Nunspeet, Putten en Voorst stemmen in met de Uitgangspuntennota of dienen geen zienswijze in.
2.2.

Reactie dagelijks bestuur op zienswijzen gemeenten

Aansluiten bij lokale ontwikkelingen
De gemeente Montferland vraagt de GGD meer aan te sluiten bij de kracht, wensen en behoeften
van bewoners en professionals.
Het beter aansluiten op de vraag vanuit de gemeenten is een van de doelstellingen van GGD NOG
Robuust. Daarom willen wij daar zeker gehoor aan geven en samen met gemeenten en
ketenpartners kijken naar mogelijkheden daartoe.
SMART-doelstellingen
De raad van Montferland vraagt om SMART-doelstellingen te formuleren in de programmabegroting
en bij de uitwerking van GGD NOG Robuust.
Wij onderschrijven het belang van SMART-geformuleerde doelstellingen. De prioriteiten in deze
programmabegroting zijn al meer SMART-geformuleerd dan in de vorige programmabegroting.
Gemeentelijke bijdrage en GGD NOG Robuust
Montferland wil de komende jaren geen verdere verhoging van de inwonerbijdrage. De beoogde
besparing door samenwerking in de bedrijfsvoering moet ten gunste komen van de gemeenten. Ook
de gemeente Brummen vraagt aandacht voor de financiële positie van de gemeente en verzoekt
terughoudend te zijn met kostenstijgingen.
De raden van Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre en Winterswijk willen de gevraagde extra
investeringen voor GGD NOG Robuust daartoe beperken en benadrukken de voordelen van
samenwerking. Zij willen, waar relevant, bij de uitwerking van GGD NOG Robuust betrokken zijn. De
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gemeente Oude IJsselstreek verzoekt dat de GGD scherp blijft op de meerwaarde van
samenwerkingsvormen.
De gemeenteraad van Apeldoorn mist keuzemogelijkheden voor de aanpak van de aandachtspunten
uit de koersnotitie en de afwegingen hiervan. Ook wil de raad van Apeldoorn de besluitvorming over
de keuzes rondom samenwerking ingericht zien in de concept-programmabegroting 2023. Verder
vraagt Apeldoorn om incidentele kosten die achteraf tot een hogere inwonerbijdrage kunnen leiden
te dekken uit de algemene reserve. De raad vraagt dit aan te passen in de conceptprogrammabegroting 2023.
Zutphen staat positief tegenover de wens voor een robuustere GGD, maar geeft aan dat de
gevraagde extra financiële bijdrage voor een robuustere GGD niet haalbaar is. Zutphen vraagt om
een prioritering en pas extra kosten te maken als er besparingen zijn gerealiseerd.

Voor de versterking van de GGD zijn structurele en incidentele bijdragen noodzakelijk. De
oplossingen die het algemeen bestuur op 18 november 2021 heeft gekozen zijn bepaald na een
analyse van de aandachtspunten met ondersteuning van een extern bureau. Daarbij is ook gelet op
kosteneffectiviteit.
Het is daarnaast de inzet van het dagelijks bestuur de inwonerbijdrage de komende jaren niet te
verhogen. Uitgezonderd de jaarlijkse indexering en eventueel nieuw beleid waarvoor gemeenten
compensatie ontvangen.
Met volledige participatie in Het Servicecentrum streeft de GGD op termijn naar kostenbesparingen.
De financiële gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet duidelijk.
Het uitgangspunt is dat de beoogde kostenbesparingen ten gunste van de gemeenten komen.
Daarover besluit het algemeen bestuur.
Voor wat betreft de dekking van de incidentele kosten uit de algemene reserve merken wij op, dat de
algemene reserve per 31 december 2021 rond het minimumniveau ligt. Als we de incidentele kosten
ten laste van de algemene reserve brengen dan moet daarna een toevoeging aan de algemene
reserve plaats vinden om deze op het minimum niveau te houden. Per saldo betaalt de gemeente
hetzelfde bedrag.
De GGD monitort de uitvoering van GGD NOG Robuust en het dagelijks bestuur informeert het
algemeen bestuur hier periodiek over in de bestuursrapportages. Waar dat voor gemeenten relevant
is, betrekt de GGD de gemeenten, met name de ambtenaren publieke gezondheid, bij de verdere
uitwerking.
Meer aandacht voor preventie
De raad van Montferland verzoekt om preventie een nadrukkelijke rol te geven.
Ermelo wijst erop dat het nieuwe kabinet in het coalitieakkoord uitgaat van een bredere kijk naar
gezondheid en versterking van de publieke gezondheidszorg.
In de Uitgangspuntennota komt dit inderdaad minder prominent naar voren. Onze preventietaken
vormen echter de kern van onze activiteiten. Zoals altijd zullen wij hier nadrukkelijk uitvoering aan
geven. Samen met de gemeenten kijken wij naar het vertalen van rijksbeleid naar gemeenten en
regio.
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Jeugdgezondheid Adolescenten
De gemeente Oldebroek is het eens met het evenwichtig verdelen van de kosten voor
jeugdgezondheid adolescenten over de deelnemende gemeenten. Zij vinden echter dat gemeenten
die deze taak nog niet door de GGD laten uitvoeren nu verplicht worden de middelen en regierol bij
de GGD te leggen. Dat betekent een extra schakel in het uitvoeren en uitbesteden van deze
wettelijke taak en lokaal maatwerk. De raad vindt dit onwenselijk.
De overweging van het bestuur is dat in het basispakket jeugdgezondheidszorg is opgenomen dat
een structureel aanbod moet worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. De uitvoering van
jeugdgezondheid adolescenten moet door een erkende JGZ-instelling worden gedaan. Daarom past
het om dit toe te voegen aan de inwonerbijdrage voor de GGD. Daar staat voor gemeenten een
daling van subsidie-/maatwerk-bijdrage tegenover.
De GGD is met de gemeenten in overleg over de invulling van jeugdgezondheid adolescenten vanaf
2023.
Herijking functiehuis GGD
De raad van Apeldoorn vraagt een nadere toelichting op de stand van zaken van de herijking van het
functiehuis en een actuele inschatting van het risico in de concept-programmabegroting 2023.
Deze herijking vindt in 2022 plaats. De exacte effecten hiervan zijn nog niet bekend, maar de
inschatting is dat het risico in 2026 maximaal € 450.000 bedraagt. Een deel van de hogere kosten
wordt gedekt door verhoging van de tarieven van de plusproducten.
Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
De raad van Montferland vraagt om de gevolgen van de wijziging van de Wgr in beeld te brengen
met het oog op de participatiemogelijkheden van burgers en belanghebbenden.
Wij gaan na wat deze wijziging betekent voor onze werkwijze. Ons voorstel is dat het GGD-bestuur in
de nieuwe samenstelling de mogelijkheden en veranderingen in de Wgr bespreekt bij de
Bestuursagenda voor de nieuwe bestuursperiode.
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3. Tijdsplanning

Programmabegroting
2023

Jaarrekening
2021

Uitgangspuntennota
2023

Wanneer

Wat

Wie

8 december 2021

Uitgangspuntennota 2023 naar
raden zenden.

dagelijks bestuur
(DB) GGD

van 8 december 2021
tot 1 maart 2022

Zienswijzen op de
Uitgangpuntennota 2023 indienen

gemeenten

17 februari 2022

Uitgangspuntennota 2023
bespreken.

algemeen bestuur
(AB) GGD1

vóór 15 april 2022

voorlopige Jaarrekening 2021 ter
informatie aan de raden zenden.

DB GGD

7 april 2022

concept-Programmabegroting 2023
bespreken.
concept-Programmabegroting 2023
aan de raden toezenden.

12 april 2022
van 12 april tot
7 juni 2022
7 juli 2022

17 november

AB GGD
DB GGD

zienswijzen op conceptgemeenten
Programmabegroting 2023 indienen.
beslissen over vaststelling
Programmabegroting 2023.
beslissen over
- actualisering van inhoudelijke
beleidsprioriteiten 2023
- actualisering van financiële
cijfers (op basis productenraming) en Staat van activa
(voorgenomen investeringen),
beide zonder gevolg voor
inwonerbijdragen.

AB GGD

AB GGD

Het algemeen bestuur (AB) van GGD NOG bestaat uit de wethouders volksgezondheid van de 22
deelnemende gemeenten. Het AB kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur (DB). Hierin hebben zes
wethouders zitting en één burgemeester (namens het DB van Veiligheidsregio NOG, met in beide besturen de
portefeuille geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio - GHOR).
1
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4. Kerngegevens begroting 2023
Werkgebied GGD Noord- en Oost-Gelderland

Deelnemende gemeenten en inwoneraantallen 31-12-2021
Aantal deelnemende gemeenten

22

Totaal aantal inwoners

835.111
Midden-IJssel /
Oost-Veluwe

Noord-Veluwe

Achterhoek

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten

23.739
27.260
48.859
28.220
23.931
24.599

Apeldoorn
Brummen
Epe
Hattem
Heerde
Lochem
Voorst
Zutphen

165.586
20.888
33.260
12.305
18.979
34.071
24.996
48.327

Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk

27.100
43.850
36.075
58.547
36.349
29.607
39.386
29.177

totaal
aantal gemeenten

176.608
6

totaal
aantal gemeenten

358.412
8

totaal
aantal gemeenten

300.091
8
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Personeelsbestand per 01-01-2022
in vaste
dienst
Aantal medewerkers
Aantal fte’s

in
tijdelijke
dienst

216
162

47
32

Uitzendkrachten
1.616
n.v.t

totaal
1.879
194

Totaal lasten en baten begroting 2023
Lasten

€ 21.704.000

Baten

€ 21.732.000

Verdeling totale lasten over programma’s 2023 (x 1.000)

€ 5.449

€ 5.782

Jeugd gezondheid zorg
Algemene Gezondheid zorg
Kennis en Expertise

€ 350

Inwoner-bijdrage en
organisatie projecten
Overhead

€ 2.035
€ 8.088

Verdeling totale lasten 2023 (x 1.000)
€ 2.634

€ 1.888

Indirecte Kosten
Personeelslasten
Overige lasten

€ 17.182
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Verdeling baten 2023 (x 1.000)

€ 8.717
Overige baten
Inwonerbijdrage
€ 13.015
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BESLUIT

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

BESLUIT:

de Programmabegroting 2023 van GGD Noord- en Oost-Gelderland vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2022

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter
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BELEIDSBEGROTING
5. Bestuurlijke en beleidsmatige kaders
Dit hoofdstuk gaat in op de missie van de GGD en de daaruit voortvloeiende taken. Vervolgens wordt
in het kort ingegaan op de door het algemeen vastgestelde Bestuursagenda 2019 – 2023 NOG
Gezonder. Daarin staan de prioriteiten voor de GGD in deze bestuursperiode. Tot slot gaan we in op
een tweetal belangrijke ontwikkelingen die grote invloed hebben op de beleidsmatige en
uitvoerende taken van de GGD: het robuust maken van de GGD en de bestrijding van COVID-19.
5.1.

Gemeentelijke organisatie voor publieke gezondheid

De missie van de GGD luidt: “GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22
gemeenten. De GGD biedt actief ‘Een gezond houvast’ en bewaakt, beschermt en bevordert de
gezondheid van de inwoners.”
De taken van de gemeenten en de GGD op het terrein van de publieke gezondheidszorg staan in de
Wet publieke gezondheid (Wpg). Ook laten gemeenten andere taken door de GGD uitvoeren. Dit zijn
taken die aansluiten bij de kerntaken en de deskundigheid van de GGD. De 22 colleges van B en W
hebben hun samenwerkingsafspraken vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling.
5.2.

Indeling GGD-taken

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

A. wettelijke GGD-taken

Taken van gemeenten die zij wettelijk verplicht laten uitvoeren door de GGD: kerntaken uit de Wet
publieke gezondheid (Wpg), taken uit de wet Kinderopvang en uit de Wet veiligheidsregio’s.

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

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

D. externe taken

Taken die de GGD uitvoert in opdracht van derden, zoals rijksoverheid, politie en burgers, in
aansluiting op de kerntaken van de GGD: arrestantenzorg, reizigersvaccinatie, vergunningen
tattooshops, publieke gezondheidszorg asielzoekers.
In de programma’s onderscheiden wij steeds deze vier soorten taken van de GGD.
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5.3.

Bestuursagenda 2019-2013 NOG Gezonder

Het algemeen bestuur (AB) heeft een Bestuursagenda voor de periode 2019 – 2023 vastgesteld.
Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten en prioriteiten voor de GGD in de jaren 2019-2023. Wij
handhaven de benadering van ‘positieve gezondheid’.
In de Bestuursagenda 2019 – 2023 NOG Gezonder staan vier prioriteiten:
1. NOG gezondere jeugd
2. NOG gezondere leefomgeving
3. NOG gezonder oud worden
4. NOG gezondere leefstijl
Voor alle vier prioriteiten geldt:
• Wij sluiten aan bij de landelijke ontwikkelingen en bij het gezondheidsbeleid en de
preventieagenda’s van de gemeenten.
• Gemeenten dragen bij aan het NOG gezonder laten worden van hun inwoners en aan het
verkleinen van gezondheidsverschillen. Door meer te investeren in preventie en
gezondheidsbevordering kan gezondheidswinst worden behaald.
• Wij besteden specifieke aandacht aan het bereiken van kwetsbare groepen (mensen met een lage
sociaaleconomische status, in armoede, laaggeletterdheid, nieuwkomers en psychisch kwetsbare
mensen).
• Wij zoeken innovatieve strategieën om het bereik en de effecten van gezondheidsprogramma’s te
vergroten.
Meer informatie is te vinden in de Bestuursagenda NOG Gezonder 2019 – 2023.
Uitgaande van deze Bestuursagenda richten wij ons nadrukkelijker op een brede aanpak van gezondheidsvraagstukken, met specifieke nadruk op de vitaliteit en veerkracht van kwetsbare groepen. De
GGD zet met name in op veerkracht en weerbaarheid bij jongeren. De laatste jaren is de psychische
en psychosociale ontwikkeling van jongeren hoger op de gemeentelijke agenda gekomen.
Ook de bestrijding van COVID-19 laat het belang zien van een gezonde leefstijl en aandacht voor
kwetsbare groepen.
5.4.

GGD NOG Robuust

In november 2021 besloot het algemeen bestuur, als afronding van de Takendiscussie over de GGD,
in te stemmen met het aanpakken van zeven aandachtspunten van de notitie “Koersnotitie in de
praktijk brengen”. In deze koersnotitie zijn verschillende kwetsbaarheden in de GGD-organisatie
benoemd. Als bijlage bij de Uitgangspuntennota 2023 is uitgebreide informatie hierover aan de
raden van de gemeenten toegezonden.
De werktitel voor deze aanpak is: GGD NOG Robuust. Met GGD NOG Robuust speelt de GGD beter in
op de vraag van gemeenten, onder andere rondom Medische Milieukunde, en worden vanuit
partnerschap afspraken met gemeenten gemaakt over de uitvoering van specifieke taken. Daarnaast
worden verbeteringen doorgevoerd op het terrein van dataveiligheid, bedrijfsvoering en
communicatie. Tenslotte neemt de GGD maatregelen om goede medewerkers te werven en te
binden aan de GGD.
Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

136

15

Ook gaat de GGD samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken met Het Service Centrum
(samenwerkingsverband met enkele andere GGD’en) op het terrein van ondersteunende
dienstverlening. Hetzelfde geldt voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland rond
crisisbeheersing en facilitaire zaken (huisvesting). Het uitgangspunt is dat de businesscases voor
samenwerking voor de kosten van GGD NOG positief zijn.
Het besluit van het AB op 18 november 2021 leidt op een aantal onderdelen tot een verhoging van
de inwonerbijdrage. In hoofdstuk 6 gaan wij nader in op de financiële gevolgen van GGD NOG
Robuust.
De GGD monitort en evalueert de uitvoering van de genomen besluiten op kosten, kwaliteit en
kwetsbaarheid. De gemeenten worden hierbij betrokken. Waar nodig vindt bijsturing plaats.
5.5.

Bestrijding COVID-19

COVID-19 beheerst nu, medio 2022, al ruim twee jaar het werk van de GGD. Dit werk bestaat onder
meer uit het inrichten van een projectorganisatie, het beantwoorden van vragen, geven van advies,
testen, bron- en contactonderzoek, vaccineren, uitvoeren van onderzoek en het bieden van
stuurinformatie voor gemeenten en Veiligheidsregio. Ook draagt de GGD samen met de
Veiligheidsregio zorg voor de coördinatie van de zorgcontinuïteit.
En tegelijkertijd gaat het reguliere werk zoveel mogelijk door, afhankelijk van de mogelijkheden die
de coronamaatregelen toelaten.
Het is lastig te voorspellen wat de ontwikkelingen zijn; dat vereist lenigheid van de GGD-organisatie,
zowel voor wat betreft het op- en afschalen van de capaciteit als voor de advisering. De verwachting
is dat we moeten leren leven met de infectieziekte COVID-19.
Om de coronabestrijding voor de langere termijn inhoud en vorm te geven, is de GGD in 2022 gestart
met het inbedden van de covid-organisatie in de reguliere organisatie. Daar spelen ook landelijke
ontwikkelingen een rol, aangezien er ideeën zijn voor het inrichten van een centrale, landelijke
functionaliteit voor de uitvoering van infectieziektebestrijding bij crisissen met een landelijke impact.
COVID-19 heeft laten zien dat het zin heeft om structureel te werken aan een meer weerbare en
vitale bevolking. Daarbij moet onder andere aandacht zijn voor de maatschappelijke oorzaken van
gezondheidsachterstanden en voor leefstijl. Om brede maatschappelijke en individuele
gezondheidswinst te behalen is een integrale, langdurige en programmatische aanpak nodig. Als
gemeenten en GGD dit willen realiseren is het nodig dat zij vanuit de rijksoverheid de financiële
ruimte en slagkracht krijgen om werk te maken van preventie.
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6. Voorstel nieuw beleid 2023
In de Uitgangspuntennota 2023 is aangekondigd, dat een tweetal onderwerpen financiële gevolgen
hebben voor de inwonerbijdrage voor de gemeenten in 2023. Deze onderwerpen zetten wij
hieronder op een rij. Ze vloeien beiden voort uit de besluitvorming van het algemeen bestuur op 18
november 2021.
De financiële consequenties van deze voorstellen leggen wij via afzonderlijke begrotingswijzigingen
voor aan het algemeen bestuur. De gemeenteraden kunnen hierop vooraf hun zienswijze geven,
overeenkomstig artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
6.1.

Nieuw beleid: Aanpak van aandachtspunten GGD NOG Robuust

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 structurele
verhoging van de inwonerbijdrage met € 340.000,--. Daarnaast is voor 2023 is een incidentele
bijdrage van de gemeenten nodig van € 562.000,--. Dit wordt in de 1e begrotingswijziging 2023
verwerkt.
Bij de gemeenten is er draagvlak voor een robuuste GGD.
Er komt een plan van aanpak voor de zeven aandachtspunten. De uitvoering van deze
aandachtspunten worden gemonitord en geëvalueerd op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. Dit
doen wij in afstemming met de gemeenten. Waar nodig vindt bijsturing plaats.
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)

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

138

17

6. Communicatie
a. versterking team Communicatie
7. Medische Milieukunde
a. advisering Medische Milieukunde
6.2.

Jeugdgezondheid Adolescenten

Wij zijn voornemens Jeugdgezondheid Adolescenten vanaf 2023 voor de 21 betrokken gemeenten op
te nemen in de inwonerbijdrage. Dit betekent voor 2023 een toevoeging aan de inwonerbijdrage van
€ 380.000,--. Daar staat een daling tegenover van subsidie/maatwerk bijdrage van € 347.352,--.
Hiermee worden de kosten evenwichtig verdeeld over de regio.
Vanaf 2015 is in het basispakket jeugdgezondheidszorg opgenomen dat een structureel aanbod moet
worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. De uitvoering van jeugdgezondheid adolescenten moet
door een erkende JGZ-instelling worden gedaan.
Het algemeen bestuur van de GGD heeft met het oog hierop op 18 november 2021 ingestemd met
het aankondigen in de Uitgangspuntennota 2023, dat jeugdgezondheid adolescenten in 2023 wordt
opgenomen in de inwonerbijdrage.
Dit wordt in de 2e begrotingswijziging 2023 verwerkt.
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7. Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren sluiten aan op de Bestuursagenda
Hieronder staan de beleidsindicatoren voor de Programmabegroting. Het zijn beleidsindicatoren die
aansluiten bij de Bestuursagenda 2019 – 2023 NOG Gezonder. Naast de algemene inzet voor het
bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid, noemt de Bestuursagenda 4 prioriteiten:
- gezondere jeugd,
- gezondere leefomgeving,
- gezonder ouder worden,
- gezondere leefstijl.
De 4 prioriteiten geven nadrukkelijk richting aan de inzet van de GGD. De activiteiten van de GGD
weerspiegelen deze ambities.
Wij zoeken voor de uitwerking van de Bestuursagenda en voor het behalen van de resultaten
samenwerking met lokale en regionale ketenpartners.
Lokaal beleid, beleid van ketenpartners en landelijke of regionale ontwikkelingen beïnvloeden de
realisatie van de indicatoren. Deze ontwikkelingen liggen grotendeels buiten de invloedssfeer van de
GGD.
Tenslotte merken wij op, dat COVID-19 gevolgen heeft voor de (psychische) gezondheid van de jeugd
en van kwetsbare groepen. Dit beïnvloedt het behalen van een deel van onze resultaten.
Beleidsindicatoren gaan over Noord- en Oost-Gelderland
De percentages die genoemd worden bij de beleidsindicatoren betreffen cijfers voor de regio Noorden Oost-Gelderland.
De cijfers per gemeente zijn niet hetzelfde. Per regio of gemeente kunnen daarom andere accenten
worden gelegd, afhankelijk van de (gezondheids)situatie of van specifieke omstandigheden binnen
een gemeente.
Beschikbaarheid van de resultaten
Significante resultaten zijn vrijwel altijd pas op langere termijn zichtbaar. Daarom is belangrijk om te
onderkennen dat de Bestuursagenda en de daaruit afgeleide beleidsindicatoren richting geven aan
de langetermijndoelen van de gemeenten en de GGD. De beleidsindicatoren komen daarom ook
weer terug in komende programmabegrotingen.
Voor de indicatoren zijn ook niet ieder jaar nieuwe resultaten beschikbaar. De resultaten van het
beleid worden vooral gemeten via de verschillende GGD-monitors die vierjaarlijks worden
afgenomen. Wanneer resultaten uit de monitors beschikbaar komen (dat is in de loop van het jaar
volgend op het jaar van uitvoering van de monitor), gebruiken wij ze voor de evaluatie en eventuele
bijstelling van beleid. In ieder geval rapporteren we via het jaarverslag van de GGD de resultaten. De
resultaten worden voorts gemonitord via de bestuursrapportages.
Daarnaast werken wij aan het helder en inzichtelijk maken voor gemeenten van de werkzaamheden
en resultaten van de GGD. Dit inzicht laat zien of de activiteiten die de GGD uitvoert voldoende
bijdragen aan het bereiken van de gewenste resultaten.
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Beleidsindicatoren
De beleidsindicatoren delen we onderstaand in aan de hand van de vier prioriteiten uit de
Bestuursagenda. Een aantal van deze beleidsindicatoren richt zich op de grotere nadruk op de
vitaliteit en veerkracht van kwetsbare groepen.
De resultaten van de monitor Volwassenen en Ouderen zijn medio 2021 beschikbaar gekomen. De
onderstaand vermelde percentages uit die monitor zijn aangepast aan de resultaten hiervan en er
zijn nieuwe streefcijfers voor 2024 genoemd. In het geval er nieuwe cijfers zijn, tonen wij in een tabel
de ontwikkeling.
De resultaten van de Kindermonitor 2021 zijn op het moment van het opmaken van deze
programmabegroting nog niet bekend.
NOG gezondere jeugd
- De vaccinatiegraad van vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma is in Noord- en OostGelderland in 2023 hoger dan de vaccinatiegraad in 2019.
o D(K)TP en BMR volledig (10 jaar) gaan van 90,4% in 2019 naar 92% in 2023;
o HPV stijgt van 45,6% in 2019 naar 50% in 2023.
(Bron: RIVM)
-

Het percentage jongeren in Noord- en Oost-Gelderland dat hun gezondheid als goed of zeer
goed ervaart is in 2023 92% (2015 89%).
(Bron: Jeugdmonitor)

-

Het percentage kinderen in Noord- en Oost-Gelderland met een verhoogde of matig
verhoogde kans op psychosociale problematiek is in 2021 20% (2017: 23%).
(Bron: Kindermonitor)

-

Het percentage jongeren in Noord- en Oost-Gelderland dat in de categorie ‘normaal’ scoort
op het terrein van de psychosociale gezondheid is in 2023 91% (2015: 88%). (Bron:
Jeugdmonitor)

NOG gezondere leefomgeving
In 2023 zijn met alle 22 gemeenten procesafspraken gemaakt over de dienstverlening van de
GGD ten aanzien van advisering over de leefomgeving (bijvoorbeeld initiatieven,
vergunningen, omgevingsplannen, omgevingsvisies of programma’s)
(Bron: Eigen registratie)
-

In 2023 is de GGD bij 20 omgevingsvergunningen, omgevingsplannen of vooroverleggen
daarover door gemeenten om een gezondheidsadvies gevraagd. (In de afgelopen jaren
waren dit er voor een omgevingsvergunning, planvorming of bestemmingsplanwijziging
gemiddeld 7,5 per jaar).
(Bron: Eigen registratie)
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NOG gezonder ouder worden
- Het percentage volwassen/ouderen dat hun gezondheid als goed of zeer goed ervaart is in
2024 81% (2020: 80%).
2016
Indicator
Resultaat

78%

2020
80%
80%

2024
81%

(Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM)
-

Het percentage volwassenen/ouderen in Noord- en Oost-Gelderland dat geen of een laag
risico heeft op een angststoornis of een depressie is in 2024 53% (2020: 53%).
2016
Indicator
Resultaat

56%

2020
58%
53%

2024
53%

(Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM)
NOG gezondere leefstijl
- Het percentage jongeren in Noord- en Oost-Gelderland dat ooit een hele sigaret of meer
heeft gerookt is in 2023 13% (2015: 17%).
(Bron: Jeugdmonitor)
-

Het percentage jongeren in Noord- en Oost-Gelderland dat de laatste vier weken alcohol
heeft gedronken is in 2023 28% (2015: 33%).
(Bron: Jeugdmonitor)

-

Het percentage jongeren in Noord- en Oost-Gelderland dat tenminste 5 dagen per week
minimaal een uur beweegt is in 2023 60% (2015: 56%).
(Bron: Jeugdmonitor)

-

Het percentage volwassenen/ouderen in Noord- en Oost-Gelderland dat rookt of weleens
rookt is in 2024 13% (2020: 15%).
2016
Indicator
Resultaat

19%

2020
17%
15%

2024
13%

(Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM)
-

Het percentage volwassenen/ouderen in Noord- en Oost-Gelderland met matig of ernstig
overgewicht is in 2024 52% (2020: 52%).
2016
Indicator
Resultaat

52%

2020
50%
52%

2024
52%

(Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM)
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-

Het percentage volwassenen/ouderen in Noord- en Oost-Gelderland dat voldoet aan de
norm voor alcoholgebruik is in 2024 43% (2020: 43%).
2016
Indicator
Resultaat

40%

2020
--43%

2024
43%

(Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM)
(NB Deze indicator is gewijzigd ten opzichte van de Programmabegroting 2022. De norm voor
alcoholgebruik is aangepast naar maximaal 1 glas per dag in plaats van maximaal 7 glazen per week.
Vandaar dat hiervoor voor het jaar 2020 geen indicator was opgenomen.)
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PROGRAMMAPLAN
8. Programma Jeugdgezondheid
8.1.

Wat willen we bereiken?

De jeugdgezondheidszorg heeft twee verschillende opdrachten. Aan de ene kant ziet en monitort zij
kinderen op individueel niveau. Hierdoor is het mogelijk om kinderen in een kwetsbare situatie te
signaleren en om daar vervolgens wat mee te doen. Aan de andere kant heeft de
jeugdgezondheidszorg een collectieve opdracht. Deze collectieve opdracht is om de gezondheid van
de populatie jeugdigen in de gemeenten te bewaken, te beschermen en te bevorderen. De
jeugdgezondheid gaat uit van de eigen kracht van gezinnen (ouders en kinderen) en hun omgeving
op basis van het concept van positieve gezondheid.
8.2.

Wat gaan we ervoor doen?

A. Wettelijke GGD-taken
 Gemeenten laten de beleidsadvisering vanuit de jeugdgezondheidszorg uitvoeren door de GGD,
in samenhang met de algemene taken van de GGD bij monitoring, signalering en advisering (Wet
publieke gezondheid).
B. Wettelijke gemeentelijke taken die de GGD uitvoert
 Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het actief aanbieden van jeugdgezondheidszorg aan alle
kinderen en jongeren tot 18 jaar (Wet publieke gezondheid - Wpg). Het Basispakket
Jeugdgezondheidzorg geeft aan welke activiteiten beschikbaar moeten zijn (zie het Besluit
publieke gezondheid). Dit is uitgewerkt in het landelijk professioneel kader JGZ en landelijke
professionele richtlijnen. De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg sluit aan op de
ontwikkelingen in het sociaal domein. In de regio NOG hebben 21 gemeenten de uitvoering van
de jeugdgezondheidszorg voor 4-18-jarigen opgedragen aan de GGD.
 De jeugdgezondheidszorg draagt bij aan preventie en jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Op
verzoek van gemeenten voert de GGD deze preventieve activiteiten uit.
 De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit voor de 4-18-jarigen. De uitvoering van het
RVP is gekoppeld aan de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg.
 Voor de doelgroep statushouders (vluchtelingen die in de gemeenten zijn gehuisvest) is bij de
uitvoering van de reguliere jeugdgezondheidszorg een extra inspanning van de GGD nodig.
Prioriteiten
In het programma Jeugdgezondheid zijn de prioriteiten in 2023:
1. Accent op veerkracht en weerbaarheid bij jongeren
Uit de studies blijkt dat de coronacrisis voor veel jongeren een negatieve invloed heeft gehad
op de fysieke en mentale gezondheid. Tegelijkertijd laten de studies zien dat jongeren
veerkrachtig zijn; in ieder geval in het begin van de crisis. Het is uit nog onduidelijk wat de
effecten op de lange termijn zijn. In het algemeen is meer aandacht nodig voor preventie om
gezondheidsproblemen te voorkomen en om de jeugd veerkrachtig te maken en houden. En
daarbij speciale aandacht te hebben voor kwetsbare groepen.
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Om hier aan tegemoet te komen heeft de GGD een leerlijn veerkracht ontwikkeld, met
verschillende activiteiten voor jeugdigen van 4 tot 18 jaar, ouders en docenten. Een deel van
deze leerlijn voert de GGD binnen de basistaken uit. Daarnaast kunnen gemeenten extra
aanbod afnemen of (bij jeugdgezondheid adolescenten) binnen het basispakket keuzes
maken.
In 2023 is het streven dat de GGD aan alle scholen de bij hen passende onderdelen van de
leerlijn veerkracht heeft aangeboden, en dat 75% van de middelbare scholen het aanbod als
onderdeel van Jeugdgezondheid Adolescenten is uitgevoerd.
2. Jeugdgezondheid Adolescenten
In het basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ) is opgenomen dat een structureel aanbod
moet worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. De uitvoering van jeugdgezondheid
adolescenten moet bij een erkende JGZ-instelling liggen.
Afgesproken is dat gemeenten per (sub)regio de invulling bepalen van de jeugdgezondheid
adolescenten in 2023. De GGD sluit hierop aan door met scholen, samenwerkingspartners en
gemeenten in gesprek te gaan naar vraag en behoefte.
In 2023 is met iedere gemeente een afspraak gemaakt over de uitvoering van
Jeugdgezondheid Adolescenten.

8.3.

Wat mag het kosten?

Rekening van baten en lasten per
programma

3e
begrotings programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
wijziging
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025
2026

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

1.171
5.421
-4.250
0
0
-4.250

1.029
5.449
-4.420
0
0
-4.420

1.029
5.449
-4.420
0
0
-4.420

1.029
5.449
-4.420
0
0
-4.420

1.029
5.449
-4.420
0
0
-4.420
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9. Programma Algemene gezondheidszorg
9.1.

Wat willen we bereiken?

Het programma Algemene gezondheidszorg bestaat uit een groot aantal verschillende producten.
Gemeenschappelijk doel is het bevorderen, bewaken en beschermen van de gezondheid van de
bevolking in de regio, met speciale aandacht voor risicogroepen.
9.2.

Wat gaan we ervoor doen?

A. Wettelijke GGD-taken
 De wettelijke taken in dit programma betreffen de infectieziektebestrijding (waaronder de
coronabestrijding), medisch milieukundige zorg, algemene technische hygiënezorg en
psychosociale hulp bij rampen (Wet publieke gezondheid).
 De GGD draagt bij aan de geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR, Wet
veiligheidsregio’s).
 De gemeenten zien toe op de naleving van de kwaliteitseisen voor kinderopvang. Zij wijzen de
GGD aan als toezichthouder (Wet Kinderopvang).
 Voor de doelgroep statushouders (vluchtelingen die in de gemeenten zijn gehuisvest) is bij de
uitvoering van reguliere taken een extra inspanning van de GGD nodig. Daarbij gaat het vooral
om infectieziektebestrijding, seksuele gezondheid en gezondheidsbevordering (Wet publieke
gezondheid).
B. Wettelijke gemeentelijke taken die de GGD uitvoert
 De GGD voert de lijkschouw uit voor de gemeenten, als onderdeel van de forensische
geneeskunde (Wet op de lijkbezorging).
 Een groot aantal gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland heeft de GGD belast met het
kwaliteitstoezicht op de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), op basis
van een overeenkomst.
 In opdracht van een aantal gemeenten voert de GGD taken uit voor toegang beschermd wonen
en maatschappelijke zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015).
 De GGD voert voor een aantal gemeenten Verkennend Onderzoek uit in het kader van de Wet
verplichte GGZ.
D. Taken die de GGD in opdracht van derden uitvoert.
 De GGD verzorgt reizigersadvisering en -vaccinaties voor burgers.
 Het ministerie van VWS heeft de GGD belast met de inspectie en vergunningverlening voor het
aanbrengen van tatoeages en piercings (op basis van de Warenwet).
 De GGD ontvangt van VWS een subsidie voor de uitvoering van aanvullende seksuele
gezondheidszorg.
 De GGD ontvangt via de subsidieregeling PrEP een subsidie voor de medische begeleiding bij het
gebruik van PrEP door een specifieke doelgroep met een verhoogd risico op hiv.
 De GGD voert de arrestantenzorg en forensisch medisch onderzoek uit voor politie en justitie, als
onderdeel van de forensische geneeskunde.
 In opdracht van het RIVM voert GGD NOG de Doetinchemstudie uit, een langlopende
cohortstudie (bevolkingsonderzoek).
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De GGD voert de publieke gezondheidszorg asielzoekers uit op basis van een landelijke
overeenkomst met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Prioriteiten
Voor het programma Algemene gezondheidszorg zijn de prioriteiten in 2023:
3. COVID-19-bestrijding
De afgelopen twee jaar is op een groot aantal manieren invulling gegeven aan de COVID-19bestrijding. Het is lastig te voorspellen wat de ontwikkelingen zijn, maar we gaan ervan uit
dat COVID-19 aandacht blijft houden. Onder voorbehoud van landelijke besluitvorming, heeft
de GGD in 2023:
1. invulling gegeven aan de opdracht om de COVID-bestrijding vorm te geven.
2. de integratie van de COVID-projectorganisatie in de reguliere organisatie gerealiseerd.
4. Medische Milieukunde
We voorzien een toename in de vragen van gemeenten en inwoners op het terrein van
medische milieukunde. Dit komt onder meer door de verwachte inwerkingtreding van de
Omgevingswet en de opkomst van diverse nieuwe uitdagingen in de leefomgeving.
Wij werken met gemeenten aan concrete werkafspraken.
In 2023 is duidelijk welke dienstverlening de gemeenten van de GGD kunnen ontvangen.
5. Toezicht Kinderopvang
Vanaf 2022 worden landelijk meer middelen beschikbaar gesteld om het toezicht en de
handhaving op de gastouderopvang te intensiveren. In 2022 kunnen gemeenten en GGD’en
deze uitbreiding in gang zetten. Daarnaast wordt met ingang van 2022 de flexibilisering van
de inspectieactiviteit ingevoerd. Dat houdt in dat gemeenten en GGD’en met elkaar in
overleg moeten over welke keuzes gemaakt moeten worden.
In 2023 zijn met gemeenten afspraken gemaakt over de inzet van de GGD op de intensivering
van het toezicht en de handhaving op de gastouderopvang en over de onderwerpen die bij
de reguliere inspecties moeten worden geïnspecteerd.

9.3.

Wat mag het kosten?

Rekening van baten en lasten per
programma

3e
begrotings programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
wijziging
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025
2026

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

56.670
47.787
8.883
0
0
8.883

6.948
8.088
-1.140
0
0
-1.140

6.948
8.088
-1.140
0
0
-1.140

6.948
8.088
-1.140
0
0
-1.140

6.948
8.088
-1.140
0
0
-1.140
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10. Programma Kennis- en Expertise
10.1.

Wat willen we bereiken?

De GGD ondersteunt gemeenten bij beleidsvorming en beleidsuitvoering. Dit gebeurt door het
bieden van inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeenten, integraal
beleidsadvies en advies over gebruik van effectief gebleken interventies die leiden tot verbetering
van leefstijl en gezonder gedrag van de bevolking.
10.2.

Wat gaan we ervoor doen?

A. Wettelijke GGD-taken


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

C. Autonome gemeentelijke taken die de GGD in opdracht van de gemeenten uitvoert
 Academische werkplaats AGORA, een samenwerkingsverband met Wageningen University &
Research centre, voert onderzoeken uit voor gemeenten, die deels boven de afgesproken
basistaken uitgaan en afzonderlijk worden bekostigd. Dit geldt ook voor het Evaluatiebureau
publieke gezondheid, dat voortkomt uit Agora.
Prioriteiten
Voor het programma Kennis en Expertise zijn de prioriteiten in 2023:
6. NOG Gezondere leefstijl
Wij zetten in op de prioriteiten van het Nationaal Preventieakkoord 2018 (roken,
overgewicht en problematisch alcoholgebruik); hieraan wordt zeer waarschijnlijk mentale
gezondheid als thema toegevoegd. De landelijke nota gezondheidsbeleid 2020 – 2024 pleit
voor een brede aanpak van gezondheid.
In 2023 geeft de GGD in alle drie subregio’s input aan lokale of regionale
preventieakkoorden, waarbij ingezet wordt op een brede programmatische aanpak.
7. Aansluiten bij informatiebehoefte gemeenten
De Koersnotitie bevat de ambitie dat de GGD snel toegepaste informatie kan leveren aan
gemeenten (zie de AB-besluiten van 8 juli en 18 november 2021). Beoogd wordt de
opgedane inzichten en ervaringen vanuit de COVID19 informatievoorziening te bestendigen
en toe te passen op andere werkvelden Om deze rol te borgen worden de samenwerking
met regionale (kennis)partners en de deskundigheid binnen de GGD versterkt.
In 2023 geeft de GGD uitvoering aan een tweejarig ontwikkelprogramma om de
informatievoorziening te verbeteren.
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8. Aandacht voor kwetsbare groepen
De coronapandemie heeft het belang laten zien van een gezonde leefstijl en aandacht voor
kwetsbare groepen.
In 2023 heeft de GGD samen met gemeenten en samenwerkingspartners bepaald welke inzet
c.q. welk aanbod er vanuit de GGD is voor kwetsbare groepen in de samenleving.
10.3.

Wat mag het kosten?

Rekening van baten en lasten per
programma

3e
begrotings programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
wijziging
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025
2026

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

729
2.100
-1.371
28
0
-1.399

544
2.035
-1.491
28
0
-1.519

544
2.147
-1.603
28
112
-1.519

544
2.035
-1.491
28
0
-1.519

544
2.035
-1.491
28
0
-1.519
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11. Inwonerbijdrage en organisatieprojecten
11.1.

Wat willen we bereiken?

In dit programma hebben wij de kosten en opbrengsten opgenomen van:
 organisatie-ontwikkelingstrajecten binnen de GGD
 nog te realiseren, niet gespecificeerde omzet van plusopdrachten
 de inwonerbijdrage van gemeenten voor de uitvoering de basistaken van de GGD.
11.2.

Wat gaan we ervoor doen?

A. Wettelijke GGD-taken
 De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten in een veiligheidsregio, treffen
een gemeenschappelijke regeling voor de instelling en instandhouding van een regionale
gezondheidsdienst in die regio (Wet publieke gezondheid). De wet schrijft voor dat de
gemeenten een aantal taken voor de publieke gezondheid laten uitvoeren door de GGD.
Prioriteiten
9. GGD NOG Robuust
GGD NOG Robuust wordt projectmatig aangepakt en separaat gemonitord en geëvalueerd.
Voor het programma inwonerbijdrage en organisatieprojecten zijn de prioriteiten voor 2023
die uit GGD NOG Robuust voortkomen:
1. In 2023 heeft de GGD een programma uitgevoerd om beter in te spelen op de
behoefte van de gemeenten en hun inwoners. Hiervoor brengt de GGD relatie- en
projectmanagement tot stand en hebben relatiemanagers structureel contact met de
gemeenten en andere stakeholders.
2. Er zijn meerjarige afspraken gemaakt met gemeenten over Toezicht Wmo, Seksuele
Gezondheid en Jeugdgezondheid Adolescenten (zie ook prioriteit 2 bij het
programma Jeugdgezondheid).
3. Er is duidelijkheid over het resultaat van de businesscase van intensivering van de
samenwerking met Het Service Centrum en de Veiligheidsregio NOG.
11.3.

Wat mag het kosten?

Rekening van baten en lasten per
programma

3e
begrotings programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
wijziging
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025
2026

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

12.623
737
11.886
0
458
12.344

13.159
350
12.809
0
0
12.809

13.159
350
12.809
0
0
12.809

13.159
350
12.809
0
0
12.809

13.159
350
12.809
0
0
12.809
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12. Overhead
12.1.

Wat willen we bereiken?

Een onderdeel van het programma Overhead is bestuursondersteuning. Het doel van de
bestuursondersteuning is om het GGD-bestuur en de gemeenten in positie te brengen voor het
besturen van de GGD. Dit betreft:
1. advisering en ondersteuning voor de bestuurlijke besluitvorming, en
2. het agenderen en oppakken van maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken op het
gebied van de publieke gezondheid.
12.2.

Wat gaan we ervoor doen?

Prioriteiten
Voor het programma Overhead zijn de prioriteiten in 2023:
10. Nieuwe Bestuursagenda 2023 – 2027
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 is een nieuw algemeen bestuur
aangetreden. Het algemeen bestuur bepaalt de koers en de prioriteiten van de GGD. Deze
legt het bestuur vast in de bestuursagenda. Samen met de gemeenten werkt de GGD deze
prioriteiten verder uit.
In 2023 stelt het algemeen bestuur een nieuwe bestuursagenda voor de periode 2023 – 2027
vast.
11. Informatievoorziening aan raden
De GGD laat zich graag uitnodigen door raden c.q. raadscommissies van de gemeenten om
toelichting te geven over het beleid van en taakuitvoering door de GGD. Het streven is dat de
GGD in 2023 bij meer dan 15 (minimaal 75%) bijeenkomsten van raden of raadscommissies
aanwezig is geweest.

Rekening van baten en lasten per
programma

3e
begrotings programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
wijziging
begroting
raming
raming
raming
2022
2023
2024
2025
2026

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

51
15.629
-15.578
0
0
-15.578

52
5.782
-5.730
0
0
-5.730

52
5.782
-5.730
0
0
-5.730

52
5.782
-5.730
0
0
-5.730

52
5.782
-5.730
0
0
-5.730
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PARAGRAFEN
13. Paragrafen
Op basis van artikel 9 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
bevat deze begroting drie paragrafen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten:
 weerstandsvermogen en risicobeheersing (inventarisatie weerstandcapaciteit, inventarisatie
risico’s en beleid)
 financiering (treasurybeleid)
 bedrijfsvoering (bedrijfsprocessen om de beleidsdoelstellingen te realiseren en de sturing en
beheersing daarvan)
De andere paragrafen uit artikel 9 zijn niet van toepassing voor GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Dit geldt ook voor de paragraaf verbonden partijen. De GGD kent ook geen verbonden partijen in
de zin van de wet, d.w.z. waar de GGD bestuurlijke invloed en financieel belang heeft.
13.1.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

realisatie
2021
-2,3%
22,2%
0,1%

begroot
2022
-1,8%
46,3%
0,0%

begroot
2023
-5,6%
47,0%
0,0%

Weerstandscapaciteit en risico’s
Het algemeen bestuur heeft op 22 november 2018 de onderstaande risico’s als belangrijkste risico’s
voor de GGD in het kader van het risicomanagement vastgesteld.
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1.

2.

3.

inhoudelijke risico’s en risico’s met betrekking tot opbrengsten:
a.
wijziging wetgeving
b.
uitbraak infectieziekte/tbc
c.
gemeenten laten taken niet door de GGD uitvoeren
d.
omzetdaling/minder opdrachten
e.
morele verplichting voor uitvoering van taken die niet kostendekkend zijn
risico’s vanwege personele omstandigheden:
a.
ziekteverzuim boven 4%
b.
WW-verplichting
c.
arbeidsmarktkrapte/leeftijdsopbouw
risico’s vanuit de bedrijfsvoering:
a.
begrotingsoverschrijding
b.
technologische ontwikkeling

Deze risico’s zijn gekwantificeerd voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Voor de
inwonerbijdrage Jeugdgezondheid worden de gemeenten geacht zelf een reserve aan te houden. Bij
eventueel uittreden komt er een frictiebijdrage die de kosten voor de andere gemeenten dekt.
Risico’s
Om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen hanteren wij als definitie van een risico: een
gebeurtenis of omstandigheid met mogelijk nadelige financiële gevolgen voor de organisatie.
Beleid weerstandscapaciteit en de risico’s
Percentage weerstandscapaciteit
Berekening percentage weerstandscapaciteit
Weerstandscapaciteit (materieel gezien)
Voorstel tot storting bij jaarrekening 2021
Stand weerstandsvermogen bij GGD na stortingsvoorstel
Weerstandsvermogen aan te houden bij de GGD per 31-12-2018
Percentage weerstandscapaciteit

31-12-2021
1.618.000
0
1.618.000
1.629.000
99%

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

in €
1.644.000
2.392.000
806.000
4.842.000
50%
2.421.000
792.000
1.629.000

De berekening van het benodigd weerstandsvermogen is gemaakt op basis van de realisatie van 2021
waarbij rekening is gehouden met de invloed van COVID-19. Het percentage weerstandscapaciteit is
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99%. In euro’s is het weerstandsvermogen € 11.000 te laag. Wij stellen voor om geen dotatie aan de
algemene reserve te doen.
13.2.

Financiering

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

Schatkistbankieren en financiering
De Wet schatkistbankieren schrijft voor dat de decentrale overheden, waaronder de GGD, al hun
overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het ministerie van Financiën. Daarmee
zijn de mogelijkheden om de renteresultaten te optimaliseren uitgeput.
Wij verwachten dat het ook in 2022 niet nodig is externe financieringsmiddelen aan te trekken. De
GGD kan volledig gebruik maken van interne financiering.
Kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen van de GGD betreffen medische apparatuur, kantoorinventaris, ICT- en
telefoniemiddelen.
De rekening 2021 heeft per 31-12-2021 een boekwaarde van kapitaalgoederen van afgerond € 0,7
miljoen. Door de bestrijding van COVID-19 heeft GGD NOG veel extra personeel ingezet. Deze
medewerkers hebben laptops, telefoons, bureaustoelen etc. nodig. Omdat we niet weten hoelang
deze extra medewerkers nodig zijn hebben we deze middelen geleased of gehuurd. De reguliere
vervanging van middelen wordt eveneens geleased of gehuurd. Vanaf 2022 verwachten we dat de
boekwaarde toeneemt doordat we reguliere vervanging van middelen zelf aanschaffen. Op 17
november 2022 bieden wij bij een wijziging op de Programmabegroting 2022 het algemeen bestuur
een geactualiseerde Staat van activa aan.
13.3.

Bedrijfsvoering

De prioriteiten voor 2023 binnen de bedrijfsvoering zijn:
14. Personeelsbeleid
Landelijk is er een schaarste aan artsen en verpleegkundigen. De beloning van artsen en
verpleegkundigen heeft geen gelijke tred gehouden met omliggende GGD’en; dit is een nadeel
bij de werving en behoud van medewerkers. Er zijn verschillende instrumenten om werken bij
de GGD aantrekkelijk te maken en houden. Eén daarvan is herijking van het functiehuis.
In 2023 heeft de GGD een geactualiseerd functiehuis.
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FINANCIËLE BEGROTING
14. Financiële uitgangspunten
14.1.

Uitgangspuntennota 2023

Begin december 2021 hebben wij een brief met de Uitgangspunten voor de begroting 2023
toegezonden aan de gemeenten. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft geen aangepaste cijfers voor
de indexering gepubliceerd. Daarom is de indexering in deze programmabegroting gelijk aan de
uitgangspuntennota.
14.2.

Indexering

Methodiek
Ons uitgangspunt bij indexeren is dat de index in relatie staat tot de werkelijke ontwikkeling van de
kosten. Dat houdt in dat wij de kosten voor het komende jaar begroten mét indexering.
Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 21 november 2019 de aangepaste
indexeringssytematiek vastgesteld. Deze systematiek gaat uit van:




het basisjaar is het jaar van de begroting minus twee jaar;
de indexcijfers uit de CPB kortetermijnraming van december
de verdeling van de kosten in 70% loonkosten (loonvoet sector overheid) en 30% materiële
kosten (prijs overheidsconsumptie, netto materieel).

Als de vergelijking met de ontwikkeling van de inkomsten uit het Gemeentefonds daartoe naar
oordeel van het algemeen bestuur aanleiding geeft, dan kan het AB besluiten een
bezuinigingsopdracht te geven. Het uitgangspunt is dat een eventuele bezuinigingsopdracht
gebaseerd is op een discussie over de inhoud en omvang van het takenpakket van de GGD. Wij
handhaven de inspanningsverplichting van de afgelopen jaren tot het “inverdienen” van de
indexering.
Index 2023
In de Uitgangspuntennota 2023 zijn wij uitgegaan van een gewogen index van 2,63%. We hebben
gebruik gemaakt van de indexcijfers van de septembercirculaire 2021. Het CPB heeft geen
kortetermijnraming van december gepubliceerd.
De cijfers uit de kortetermijnraming van het CPB van maart 2022 zijn aanzienlijk hoger dan de cijfers
van september 2021. Aangezien de kortetermijnraming van maart te laat beschikbaar komt,
verwerken we – volgens afspraak – deze cijfers niet in de concept-programmabegroting. Wel vragen
wij hier nadrukkelijk aandacht voor en komen, indien nodig, t.z.t. met een voorstel voor een
begrotingswijziging op de indexering van de inwonerbijdrage.
De gebruikte indexcijfers voor 2023 zijn:
Loonkosten
2,3% (loonvoet sector overheid septembercirculaire 2021)
Materiële kosten 1,5% (prijs overheid consumptie netto materiaal septembercirculaire 2021)
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Indexcijfers 2023 (gebaseerd op septembercirculaire 2021)
OntwikIndexcijfer
Omschrijving
kelingen
2023
2022
Loonkostenindex
Materiële kostenindex
Gewogen Index

0,30%
1,20%
0,57%

Indexering
begroting
2023

2,30%
1,50%
2,06%

2,60%
2,70%
2,63%

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

Gewogen index
loonkosten 0,7 * 2,60% + materiële kosten 0,3 * 2,70% = 2,63%.

Inwonerbijdrage
Als gevolg van de geactualiseerde indexcijfers wijzigt de inwonerbijdrage van de deelnemende
gemeenten. Wij gaan in deze programmabegroting 2023 uit van de inwonertallen per 31 december
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
voor Jeugd en Gezin Apeldoorn).
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Voor 2022 leidt dit tot de volgende inwonerbijdragen voor de gemeenten:
Omschrijving
Totaal
Per
inwoner
Inwoner
Aantal
in €
inwoners bijdrage
in €
Inwoneraantal 31-12-2020
Toename inwoners
Inwoneraantal 31-12-2021

831.319
3.792
835.111

Programma begroting 2022

831.319 6.789.109

Toename inwoners
Actualisering prijspeil 2022 0,57%
CPB Index 2023 2,06%
Inwonerbijdrage deelnemende
gemeente 2023

3.792

666.549
2.976
669.525
8,167

30.968

666.549

5.844.965

2.976

26.097

38.874

33.465

141.294

121.633

835.111 7.000.246

Korting logopedie Hattem en Voorst
Inwonerbijdrage deelnemende
gemeenten 2023 na correctie korting
logopedie

Totaal
Per
inwoner
Inwoner
Aantal
in €
inwoners bijdrage in
€

8,382

669.525

6.026.160

0

10.871

7.000.246

6.015.289

8,769

9,001

De totale inwonerbijdrage van een deelnemende gemeente is het bedrag per inwoner
vermenigvuldigd met het aantal inwoners van die gemeente (zie 15.1 Bijlage A op pag. 49 voor een
overzicht).
De gemeenten Hattem en Voorst maken van oudsher geen gebruik van het onderdeel Spraak- en
taalscreening (logopedie) van de jeugdgezondheid. Hiervoor krijgen zij een korting op de
inwonerbijdrage.
De totale inwonerbijdrage aan de GGD voor 2023 is begroot op € 13.015.535. Voor de berekening
per inwoner is de korting hierbij opgeteld. Dit resulteert in een inwonerbijdrage Publieke Gezondheid
van € 8,38 en een inwonerbijdrage Jeugdgezondheid van € 9,00.
Als het aantal inwoners van een gemeente lager wordt, dan neemt de totale inwonerbijdrage van
deze gemeente ook relatief af. De definitieve inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten
wordt bepaald aan de hand van de werkelijke inwonertallen op 1 januari van het jaar waarop de
kosten betrekking hebben (zie Gemeenschappelijke regeling GGD NOG).
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14.3.

Overzicht baten en lasten 2021-2026 en toelichting

in € 1.000 per programma
Rekening van baten en lasten per
programma

3e
realisatie
begrotings programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren
2021
wijziging
begroting
raming
raming
raming
(concept)
2022
2023
2024
2025
2026

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

1.343
6.450
-5.107
0
0
-5.107

1.171
5.421
-4.250
0
0
-4.250

1.029
5.449
-4.420
0
0
-4.420

1.029
5.449
-4.420
0
0
-4.420

1.029
5.449
-4.420
0
0
-4.420

1.029
5.449
-4.420
0
0
-4.420

79.078
65.487
13.591
0
0
13.591

56.670
47.787
8.883
0
0
8.883

6.948
8.088
-1.140
0
0
-1.140

6.948
8.088
-1.140
0
0
-1.140

6.948
8.088
-1.140
0
0
-1.140

6.948
8.088
-1.140
0
0
-1.140

625
1.977
-1.352
28
0
-1.380

729
2.100
-1.371
28
0
-1.399

544
2.035
-1.491
28
0
-1.519

544
2.147
-1.603
28
112
-1.519

544
2.035
-1.491
28
0
-1.519

544
2.035
-1.491
28
0
-1.519

33
19.208
-19.175
0
0
-19.175

51
15.629
-15.578
0
0
-15.578

52
5.782
-5.730
0
0
-5.730

52
5.782
-5.730
0
0
-5.730

52
5.782
-5.730
0
0
-5.730

52
5.782
-5.730
0
0
-5.730

12.171
23
12.148
0
0
12.148

12.623
737
11.886
0
458
12.344

13.159
350
12.809
0
0
12.809

13.159
350
12.809
0
0
12.809

13.159
350
12.809
0
0
12.809

13.159
350
12.809
0
0
12.809

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

37
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in € 1.000 Totaal GGD NOG
Staat van baten en lasten

realisatie
2021
(concept)

3e
programma
begrotings
Meerjaren Meerjaren Meerjaren
begroting
wijziging
raming
raming
raming
2023
2022
2024
2025
2026

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

93.250
93.145
105
28
0
77

71.244
71.674
-430
28
458
0

21.732
21.704
28
28
0
0

21.732
21.816
-84
28
112
0

21.732
21.704
28
28
0
0

21.732
21.704
28
28
0
0

Voor de programmabegroting 2023 gaan we ervan uit dat COVID-19 nog zeker een rol speelt, maar is
ingebed in de reguliere begroting. Het is nog onduidelijk of en hoe dit gefinancieerd wordt door het
ministerie van VWS. Daarom zijn er geen baten en lasten opgenomen. Het gevolg is dat zowel de
baten als de lasten ten opzichte van de 3e begrotingswijziging 2022 fors lager.
De incidentele baten en lasten opgenomen in de programmabegroting 2023 zijn nul. In de lasten van
het programma Overhead is € 217.000 onvoorzien begroot. Dit is 1% van de totale begroting.
De meerjarenraming 2024-2026 wordt opgenomen tegen prijspeil 2023. De hardheid van meerjarenprijsindexering is beperkt en deze meenemen geeft niet een reëler beeld.

38
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14.4.

Uitzetting van de financiële positie en toelichting

Balans 2021- 2023 in € 1.000
ACTIVA

Balans per 31 december
2021
2022
2023

PASSIVA

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa

671

995

890

Financiële vaste activa

59

60

60

730

1.055

950

Totaal vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

Eigen vermogen

2.912

2.405

2.205

324

250

150

3.236

2.655

2.355

Crediteuren

6.233

450

335

Overlopende passiva

3.669

2.090

2.000

9.902

2.540

2.335

13.138

5.195

4.690

Voorzieningen
Totaal vaste passiva
VLOTTENDE PASSIVA

41

40

40

9.294

3.300

3.000

211

200

200

2.862

600

500

Totaal vlottende activa

12.408

4.140

3.740

Totaal vlottende passiva

TOTAAL GENERAAL

13.138

5.195

4.690

TOTAAL GENERAAL

Uitzettingen met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar
Liquide middelen
Overlopende activa

Balans per 31 december
2021
2022
2023
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Berekening EMU saldo 2021- 2023 (in € 1.000)
2021
105

2022
-430

2023
28

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

309

281

314

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

169

-74

-100

39

518

160

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

0

0

0

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

0

0

0

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

0

0

0

Baten bouwgrondexploitatie:

0

0

0

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties
met derden betreffen

0

0

0

0

0

0

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

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

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

nee

nee

544

nee

-741

82

40

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

161

Het BBV schrijft voor dat de GGD NOG een overzicht in de jaarrekening opneemt met een verdeling
van de baten, lasten en het saldo per taakveld. De taakvelden zijn door de rijksoverheid gedefinieerd.
Onderstaand het overzicht met de verdeling naar taakvelden over begroting 2022.
Taakvelden 2023 (in € 1.000)

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

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

Lasten

Saldo

5.934
0
0
0

5.934
10
28
0

0
-10
-28
0

201

201

0

15.064
533

15.100
430

-36
102

41
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14.5.

Meerjarenraming en toelichting

Geprognosticeerde balans in € 1.000
ACTIVA
2023

Balans per 31 december
2024
2025
2026

VASTE ACTIVA
890

890

890

890

Financiële vaste activa

60

60

60

60

950

950

950

950

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

40

40

40

3.000

3.000

3.000

3.000

Liquide middelen

200

200

200

200

Overlopende activa

500

500

500

500

3.740

3.740

3.740

3.740

Totaal vlottende activa
TOTAAL GENERAAL

Balans per 31 december
2024
2025
2026

Eigen vermogen

2.205

2.205

2.205

2.205

150

150

150

150

2.355

2.355

2.355

2.355

335

335

335

335

Overlopende passiva

2.000

2.000

2.000

2.000

Totaal vlottende passiva

2.335

2.335

2.335

2.335

Voorzieningen
Totaal vaste passiva
VLOTTENDE PASSIVA

40

Uitzettingen met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar

2023
VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa

Totaal vaste activa

PASSIVA

4.690

4.690
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4.690

Crediteuren

TOTAAL GENERAAL

4.690

42

4.690

4.690

4.690
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Geprognosticeerd meerjaren EMU saldo (in € 1.000)
2023
Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit
reserves

2024

2025

2026

28

-84

28

28

314

314

314

314

-100

0

0

0

160

314

314

314

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

0

0

0

0

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Baten bouwgrondexploitatie:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de
exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van
de exploitatie
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans
geactiveerd

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

nee

nee

Berekend EMU-saldo

82

nee

-84

nee

28

28

Meerjaren kengetallen
Kengetal
Netto schuld quote
Solvabiliteit
Structurele exploitatieruimte

begroot
2023
-6,1%
47,0%
0,0%

raming
2024
-6,1%
47,0%
0,0%
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2025
-6,1%
47,0%
0,0%

raming
2026
-6,1%
47,0%
0,0%
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14.6.

Staat van activa

Wij leggen de Staat van activa (voorgenomen investeringen) op 17 november 2022 voor aan het
algemeen bestuur in de vorm van een begrotingswijziging. Voor de inwonerbijdrage heeft dit geen
gevolgen.
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15. BIJLAGEN
15.1.

Bijlage A: Inwonerbijdragen 2023 per deelnemende gemeente

Gemeente

Aantal
Aantal
inwoners
inwoners
31-12-2021 30-12-2021
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
43.850
36.075
58.547
36.349
29.607
39.386
29.177
300.091

27.100
43.850
36.075
58.547
36.349
29.607
39.386
29.177
300.091

227.163
367.569
302.396
490.765
304.692
248.178
330.150
244.574
2.515.487

243.918
394.678
324.698
526.961
327.165
266.482
354.500
262.612
2.701.014

471.081
762.247
627.094
1.017.726
631.857
514.660
684.649
507.186
5.216.501

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

165.586
20.888
33.260
12.305

0
20.888
33.260
12.305

18.979
34.071
24.996

18.979
34.071
24.996

48.327
358.412

48.327
192.826

1.388.010
175.092
278.799
103.146
0
159.090
285.597
209.527
0
405.097
3.004.358

0
188.006
299.362
110.753
-3.617
170.823
306.661
224.980
-7.254
434.974
1.724.688

1.388.010
363.098
578.161
213.899
-3.617
329.913
592.258
434.507
-7.254
840.071
4.729.047

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.739
27.260
48.859
28.220
23.931
24.599
176.608

23.739
27.260
48.859
28.220
23.931
24.599
176.608

198.990
228.505
409.556
236.552
200.600
206.199
1.480.401

213.666
245.358
439.763
253.998
215.395
221.407
1.589.587

412.657
473.862
849.319
490.550
415.994
427.606
3.069.988

Totaal GGD NOG
835.111
669.525
Korting Hattem ivm logopedie
Korting Voorst ivm logopedie
Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner

7.000.246

7.000.246

6.015.289
3.617
7.254
6.026.160

13.015.535
3.617
7.254
13.026.406

8,382

9,001

17,383

Bijdrage per inwoner
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Inwonerbijdrage 2023-2026 per gemeente
Aantal
inwoners
30-12-2021
Gemeente
incl
Apeldoorn

Begroting
2023
in €

Raming
2024
in €

Raming
2025
in €

Raming
2026
in €

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

27.100
43.850
36.075
58.547
36.349
29.607
39.386
29.177
300.091

471.081
762.247
627.094
1.017.726
631.857
514.660
684.649
507.186
5.216.501

480.126
776.882
639.134
1.037.267
643.989
524.542
697.795
516.924
5.316.658

490.352
793.430
652.748
1.059.360
657.706
535.715
712.658
527.934
5.429.902

500.797
810.330
666.651
1.081.925
671.715
547.125
727.837
539.179
5.545.559

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

165.586
20.888
33.260
12.305
0
18.979
34.071
24.996
0
48.327
358.412

1.388.010
363.098
578.161
213.899
-3.617
329.913
592.258
434.507
-7.254
840.071
4.729.046

1.414.660
370.069
589.261
218.005
-3.687
336.247
603.630
442.850
-7.393
856.201
4.819.844

1.444.792
377.952
601.813
222.649
-3.765
343.410
616.487
452.282
-7.550
874.438
4.922.507

1.475.566
386.002
614.631
227.391
-3.845
350.724
629.618
461.916
-7.711
893.063
5.027.356

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.739
27.260
48.859
28.220
23.931
24.599
176.608

412.657
473.862
849.319
490.550
415.994
427.606
3.069.988

420.580
482.960
865.626
499.969
423.981
435.816
3.128.932

429.538
493.248
884.064
510.618
433.012
445.099
3.195.578

438.687
503.754
902.894
521.494
442.235
454.579
3.263.644

Totaal GGD NOG

835.111

13.015.535

13.265.433

13.547.987

13.836.559

De inwonerbijdrage 2024-2026 zijn berekend met de index uit de september circulaire 2021.
Omschrijving
2024
2025
2026
Loonkostenindex
2,10%
2,40%
2,40%
Materiële kostenindex
1,50%
1,50%
1,50%
Gewogen Index
1,92%
2,13%
2,13%
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15.2.

Bijlage B: Overzicht zienswijzen gemeenten op de uitgangspunten voor de begroting 2023

Gemeente
Aalten

Apeldoorn

Datum
22-02-2022

Reactie / zienswijze
Raadbesluit:

Reactie dagelijks bestuur

De raad kan zich vinden in de Uitgangspuntennota 2023
van de GGD. Deze is een logisch vervolg op de voorgaande
Uitgangspuntennota’s en de Bestuursagenda 2019-2023.
De nota is meer nog het resultaat van een periode waarin
de takendiscussie zijn beslag heeft gekregen en de aanpak
van COVID-19 het nodige heeft gevraagd van de GGD.

---

Raadsbesluit:
Inhoudelijk
De gemeenteraad staat achter het besluit om (financieel)
te investeren in een robuustere GGD NOG.
GGD NOG stelt één oplossing voor per punt van de acht
punten uit de koersnotitie. De gemeenteraad mist
keuzemogelijkheden voor de aanpak van de punten uit de
koersnotitie en de afwegingen hiervan. De nadelen van
het niet aanpakken zijn beschreven, maar de voor- en
nadelen van een prioritering of (goedkopere)
alternatieven zijn niet beschreven. De gemeenteraad
vraagt om een toelichting hierop in de concept
programmabegroting 2023.
Een aantal besluiten met betrekking tot de samenwerking
met HSC en VNOG is nog niet genomen. Deze besluiten
kunnen wel inhoudelijke en financiële gevolgen hebben
voor de kaders van 2023. Graag ziet de gemeenteraad hoe
de besluitvorming van deze keuzes wordt ingericht in de
concept programmabegroting 2023.
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De geconstateerde aandachtspunten zijn in
samenwerking met een extern bureau geanalyseerd. De
op basis van deze analyse gekozen oplossingen zijn door
het dagelijks bestuur als meest kansrijk en logisch
bestempeld. Daarbij is ook gelet op kosteneffectiviteit.
Prioritering levert geen financieel voordeel op alleen een
verschuiving van de kosten in de tijd. Waarbij het in een
aantal gevallen zelfs duurder uitvalt.

Onderzocht wordt tot welke besparingsmogelijkheden de
samenwerking met HSC en VNOG op termijn leiden. Op
dit moment is niet duidelijk wat de financiële gevolgen
zullen zijn. Zodra daarover meer bekend is, rapporteren
wij dit aan het algemeen bestuur. Voor 2023 vormt de
straks vastgestelde begroting het kader.
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Gemeente

Datum

Reactie / zienswijze
Financieel
De voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage
voorziet nog niet in het risico van hogere loonkosten als
gevolg van de herijking van het functiehuis. Onze raad
vraagt om een nadere toelichting over de stand van zaken
en een actuele inschatting van het risico in de concept
programmabegroting van 2023.

De voorgestelde dekking van incidentele kosten heeft
risico’s, die een hogere inwonerbijdrage achteraf tot
gevolg kan hebben. Wij vragen u, in plaats van een
doorrekening naar de gemeenten, eventuele nadelen op
te vangen met een onttrekking aan uw algemene reserve
en zien dit graag aangepast in de conceptprogrammabegroting van 2023.
Berkelland

01-02-2022

24-02-2022

In 2022 vindt herijking van het functiehuis plaats. De
effecten hiervan zijn op dit moment nog niet bekend,
maar het ingeschat maximaal risico aan structureel
hogere kosten bedraagt € 450.000 in 2026. Een deel van
de hogere kosten wordt gedekt door de verhoging van de
tarieven van de plusproducten. De inzet is om de kosten
voor gemeenten zoveel mogelijk te beperken.

Het percentage weerstandscapaciteit is per 31 december
2021 99%. Dit betekent dat de algemene reserve rond het
minimumniveau ligt. Als we de incidentele kosten ten
laste van de algemene reserve brengen dan moet daarna
een toevoeging aan de algemene reserve plaats vinden
om deze op het minimum niveau te houden. Per saldo
betaalt de gemeente hetzelfde bedrag.

Raadsbesluit:
De raad van de gemeente Berkelland dient geen
zienswijze in op de Uitgangspuntennota 2023.

Bronckhorst

Reactie dagelijks bestuur

---

Raadsbesluit:
De raad kan zich goeddeels vinden in de
Uitgangspuntennota 2023 van de GGD. De nota is vooral
het resultaat van een periode waarin de takendiscussie
zijn beslag heeft gekregen en de aanpak van COVID-19 het
nodige heeft gevraagd van de GGD.
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Gemeente

Datum

Reactie / zienswijze
De raad verzoekt de GGD echter om rekening te houden
met de volgende aandachtspunten.
- Er is een gezamenlijk streven naar een robuuste
GGD. De raad verwacht tegelijkertijd dat de
gevraagde extra financiële investeringen de
komende jaren hiertoe beperkt blijven en benadrukt
het belang om de (financiële) voordelen van
samenwerking op te zoeken.
- De raad verwacht dat de gemeente bij de uitwerking
van de 7 aandachtspunten van de takendiscussie aan
de voorkant wordt betrokken bij de concrete
invulling, door de GGD, voor zover deze inhoudelijk
en direct relevant voor gemeenten zijn.
- Tevens vraagt de raad hen op de hoogte te houden
van de resultaten van de uitwerking van de 7
aandachtspunten.
- Zij zullen daar waar gewenst de dienstverlening van
de GGD meer van nabij monitoren op inzet en
resultaat. Dit beschouwen zij als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.

Brummen

17-02-2022

Reactie dagelijks bestuur

De GGD probeert de extra kosten voor gemeenten te
beperken. Tegelijkertijd met de aanpak van de zeven
aandachtspunten zoeken wij naar kostenbesparingen op
termijn door volledige participatie in Het Servicecentrum
(HSC).
Waar relevant voor de (samenwerking met de)
gemeenten, betrekt de GGD de gemeenten bij de
uitwerking van GGD NOG Robuust, met name de
ambtenaren publieke gezondheid.
Het dagelijks bestuur monitort de voortgang van GGD
NOG Robuust en informeert het algemeen bestuur hier
periodiek over. Zoals aangegeven, betrekt de GGD de
gemeenten (met name de ambtenaren publieke
gezondheid) bij de uitwerking van GGD NOG Robuust
waar dit relevant is voor de samenwerking met de
gemeenten.

Raadbesluit:
De gemeenteraad vraagt bijzondere aandacht voor de
financiële positie van de gemeente en verzoekt u
terughoudend te zijn met kostenstijgingen in de begroting
2023 en de gemeentelijke bijdrage.
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Het is ook de inzet van het dagelijks bestuur de
inwonerbijdrage de komende jaren niet te verhogen.
Uitgezonderd de jaarlijkse indexering en eventueel nieuw
beleid waarvoor gemeenten compensatie ontvangen.
Het uitgangspunt is daarnaast dat een positief resultaat
ten gunste komt van de gemeenten.
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Gemeente
Doetinchem

Datum
24-02-2022

Reactie / zienswijze
Raadsbesluit:

Reactie dagelijks bestuur

Doetinchem kan zich goeddeels vinden in de
Uitgangspuntennota 2023 van de GGD. Deze is een
logisch vervolg op de voorgaande Uitgangspuntennota’s
en de Bestuursagenda 2019-2023.
De raad verzoekt de GGD om rekening te houden met de
volgende aandachtspunten.
- Er is een gezamenlijk streven naar een robuuste
GGD. Zij verwachten tegelijkertijd dat de gevraagde
extra financiële investeringen de komende jaren
hiertoe strikt beperkt blijven. Zij benadrukken het
belang om de (financiële) voordelen van
samenwerking op te zoeken.

De GGD probeert de extra kosten voor gemeenten te
beperken. Tegelijkertijd met de aanpak van de zeven
aandachtspunten zoeken wij naar kostenbesparingen op
termijn door volledige participatie in Het Servicecentrum
(HSC).

-

Zij verwachten dat zij bij de uitwerking van de zeven
aandachtspunten aan de voorkant worden
betrokken bij de concrete invulling, door de GGD,
voor zover deze inhoudelijk en direct relevant voor
gemeenten zijn.

Waar relevant voor de (samenwerking met de)
gemeenten, betrekken wij de gemeenten bij de
uitwerking van GGD NOG Robuust, met name de
ambtenaren publieke gezondheid.

-

De raad van Doetinchem zal daar waar gewenst de
dienstverlening van de GGD meer van nabij
monitoren op inzet en resultaat. Dit beschouwen zij
als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Zij vertrouwen erop dat de GGD hen tijdig op de
hoogte houdt van de resultaten van de uitwerking
van de zeven aandachtspunten.

Het dagelijks bestuur monitort de voortgang van GGD
NOG Robuust en informeert het algemeen bestuur hier
periodiek over. Zoals aangegeven, betrekken wij de
gemeenten (met name de ambtenaren publieke
gezondheid) bij de uitwerking van GGD NOG Robuust
waar dit relevant is voor de samenwerking met de
gemeenten.

-
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Gemeente
Elburg

Datum
10-03-2022

Reactie / zienswijze
Ambtelijke mededeling dat er vanuit de raad van Elburg
geen zienswijze komt.

Epe

15-02-2022

Collegebesluit:
Het college stemt in met de Uitgangspuntennota 2023 en
dient geen zienswijze in. De raad wordt hierover met een
informatienota geïnformeerd.

Ermelo

24-02-2022

Reactie dagelijks bestuur
---

---

Brief van de raad van de gemeente Ermelo:
De raad dient geen zienswijze in en schaart zich achter het --standpunt voor een robuuste GGD zoals deze nu in deze
uitgangspuntennota 2023 uiteengezet is.
Ermelo wijst erop dat het nieuwe kabinet in het
coalitieakkoord uitgaat van een bredere kijk naar
gezondheid en versterking van de publieke
gezondheidszorg.
De raad kijkt graag samen met de GGD vooruit naar de
toekomst en wil in partnerschap samen optrekken door
meer rendement uit de samenwerking te halen. Dit in
aansluiting op de 7 aandachtspunten die uit de
takendiscussie naar voren zijn gekomen.

Harderwijk

17-02-2022

Samen met de gemeenten kijken wij naar het vertalen van
rijksbeleid naar gemeenten en regio.

Raadsbesluit:
De raad dient geen zienswijze in over de
Uitgangspuntennota 2023 en over de financiële
uitgangspunten voor de begroting van 2023.
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Gemeente
Hattem

Datum
31-01-2022

Reactie / zienswijze
Raadbesluit:

Reactie dagelijks bestuur

De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

-----

Heerde

10-03-2022

Ambtelijke mededeling dat er vanuit de raad van Heerde
geen reactie komt.

Lochem

01-02-2022

Collegebesluit:
Het college kan instemmen met de Uitgangspuntennota
2023 en geeft daarom geen zienswijze af.
Het college herkent de genoemde inhoudelijke
ontwikkelingen. Ook is het college akkoord met de
financiële kaders (indexeringsmethodiek en
kostenstijgingen om de aandachtspunten uit de
takendiscussie te realiseren).
Mede door de takendiscussie en door de mondiale
pandemie onderkennen zij het belang van een robuuste
GGD.

Montferland

03-02-2022

---

Raadsbesluit:
Zienswijze op Uitgangspuntennota 2023
De gemeenteraad van Montferland verzoekt het dagelijks
bestuur bij het uitwerken van de conceptProgrammabegroting 2023 de volgende aandachtspunten
mee te nemen:
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Gemeente

Datum

Reactie / zienswijze
Beter inspelen op de lokale vraag via een wijkgerichte
aanpak
De raad verzoekt de GGD om de gezondheidsbevordering
zo dichtbij mogelijk de inwoners plaats te laten vinden.
Om samen te werken aan een effectieve
gezondheidsaanpak dient de GGD te weten wat er speelt
in wijken in gemeenten en het lokale netwerk te kennen.
De raad vraagt de GGD om meer aan te sluiten bij de
kracht, wensen en behoeften van bewoners en
professionals. Daarbij dient er een focus te zijn op de
kwetsbare groepen. De raad attendeert op de
inzet van lokale gezondheidsmakelaars door de GGDBrabant Zuidoost.
Beter monitoren door SMART doelstellingen
De komende járen gaat de GGD NOG meer investeren in
het datagericht werken. Deze data is waardevolle
sturingsinformatie voor het ontwikkelen en het bijsturen
van gezondheidsbeleid op lokaal én regionaal niveau.
Hiervoor is het wenselijk dat de GGD meer SMART
doelstellingen gaat formuleren in haar beleidsstukken
(zoals de Programmabegroting). Daardoor zijn gemeenten
beter in staat om te werken vanuit haar rol als
opdrachtgever.

Reactie dagelijks bestuur

Eén van de doelstellingen van GGD NOG Robuust is het
beter inspelen op de behoefte bij gemeenten. Daarom
willen wij nauw samenwerken met gemeenten en
ketenpartners in de gemeenten om goed aan te sluiten
met de daar levende wensen en behoeften.
Met gemeenten en ketenpartners willen wij ons
oriënteren op de mogelijkheden om dit vorm te geven.

In deze programmabegroting hebben wij onze prioriteiten
meer SMART geformuleerd.
Hieraan besteden wij ook aandacht bij de doelstellingen
rondom de aandachtspunten in het kader van GGD NOG
Robuust.

De GGD heeft daarnaast de toezegging gedaan om de
implementatie van de zeven aandachtspunten goed te
monitoren en te evalueren op kwaliteit, kwetsbaarheid en
kosten. Ook hier verzoekt de raad om in het plan van
aanpak SMART doelstellingen te formuleren.
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Gemeente

Datum

Reactie / zienswijze

Geen extra financiële investeringen
De gemeente Montferland is bereid om structureel en
incidenteel te investeren in de zeven
aandachtspunten om zo de kwetsbaarheid te
verminderen en de kwaliteit van dienstverlening te
verhogen. Daarbij benadrukt de raad dat hun bijdrage een
maximale bijdrage is. Het verzoek is dan ook om uitgezonderd van de jaarlijkse indexering - in de komende
jaren geen verdere verhoging van de inwonerbijdrage
door te voeren.
Eventuele kostenbesparingen dienen (deels) terug te
vloeien naar gemeenten door bijvoorbeeld het
terugbetalen van overschotten van de jaarrekening aan
gemeenten.
Meer aandacht voor preventie
In de Uitgangspuntennota 2023 vindt de raad relatief
weinig aandacht terug voor preventie. De inzet van de
eigen preventiewerkzaamheden ontbreken. De raad
verzoekt de GGD om bij de uitwerking van de concept
Programmabegroting 2023 preventie - in lijn met zijn
eigen bestuursagenda - een nadrukkelijkere rol te geven.
In beeld brengen wijzigingen gevolgen Wet
gemeenschappelijke regeling (Wgr)
De raad verzoekt om de gevolgen van de wijzigingen in de
Wet gemeenschappelijke regelingen in beeld te brengen.
Daarbij vraagt de raad specifiek aandacht voor de
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Reactie dagelijks bestuur

Het is ook de inzet van het dagelijks bestuur dat er in de
komende jaren geen verdere verhoging van de
inwonerbijdrage komt, los van de jaarlijkse indexering en
eventueel nieuw beleid waarvoor gemeenten financiering
ontvangen.
De op termijn beoogde kostenbesparingen komen in
principe ten gunste van de gemeenten; hierover besluit
het algemeen bestuur.

In de Uitgangspuntennota schetsen wij op hoofdlijnen de
belangrijkste ontwikkelingen, zoals COVID-19 en
takendiscussie. Maar de gemeenten mogen ervan
verzekerd zijn dat wij onze preventietaken, zoals
vastgelegd in de Wet publieke gezondheid en de
Samenwerkingsregeling GGD NOG, tot de kern van de
GGD-taken rekenen.

Wij gaan na wat deze wijziging betekent voor onze
werkwijze. Ons voorstel is dat het GGD-bestuur in de
nieuwe samenstelling de mogelijkheden en veranderingen
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Gemeente

Datum

Reactie / zienswijze
wijziging die de participatiemogelijkheden van burgers en
belanghebbende in de besluitvorming van de
gemeenschappelijke regelingen vergroot.

Reactie dagelijks bestuur
in de Wgr bespreekt bij de Bestuursagenda voor de
nieuwe bestuursperiode.

Nunspeet

11-03-2022

Ambtelijk mededeling dat de commissie Maatschappij en
Middelen van de raad van Nunspeet op 3 februari 2022
heeft ingestemd met de Uitgangspuntennota 2023 en
voorstelt geen schriftelijke zienswijze in te dienen.

---

Oldebroek

17-02-2022

Commissiebesluit t.a.v. het raadsvoorstel:
De raad kan zich grotendeels vinden in de
Uitgangspuntennota 2023. De raad spreekt de hoop uit
dat de GGD met de gevraagde middelen voor het
aanpakken van de kwetsbaarheden van de GGD de
organisatie kan doorontwikkelen naar wat de GGD voor
ogen heeft.
De gemeente Oldebroek is het eens met het evenwichtig
verdelen van de kosten voor jeugdgezondheid
adolescenten over de deelnemende gemeenten. Zij
vinden echter dat gemeenten die deze taak nog niet door
de GGD laten uitvoeren nu verplicht worden de middelen
en regierol bij de GGD te leggen. Dat betekent een extra
schakel in het uitvoeren en uitbesteden van deze
wettelijke taak en lokaal maatwerk. De raad vindt dit
onwenselijk en ziet graag dat deze B2-taak niet veranderd
wordt naar een B1-taak.

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

---

Vanaf 2015 is in het basispakket jeugdgezondheidszorg
opgenomen dat een structureel aanbod moet worden
gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. De uitvoering van
jeugdgezondheid adolescenten moet door een erkende
JGZ-instelling worden gedaan.
Het algemeen bestuur van de GGD heeft met het oog
hierop ingestemd met het aankondigen in de
Uitgangspuntennota 2023, dat jeugdgezondheid
adolescenten in 2023 wordt opgenomen in de
inwonerbijdrage.
De GGD is met de gemeenten in overleg over de invulling
van jeugdgezondheid adolescenten vanaf 2023..
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Gemeente
Oost Gelre

Datum
22-02-2022

Reactie / zienswijze
Raadsbesluit:

Reactie dagelijks bestuur

De raad van Oost Gelre kan zich grotendeels vinden in de
Uitganspuntennota. Deze is een logisch vervolg op de
voorgaande Uitgangspuntennota’s en de Bestuursagenda
2019-2023.
De raad verzoekt echter om rekening te houden met de
volgende aandachtspunten:
- de gevraagde extra financiële investeringen voor
GGD Robuust de komende jaren daartoe te
beperken en het belang om de (financiële) voordelen
van samenwerking op te zoeken te benadrukken;

-

-

-

de verwachte kosten en de beoogde opbrengsten als
gevolg van bredere samenwerking al bij het
opstellen van de concept Programmabegroting te
verwerken en daarbij inzichtelijk te maken in
hoeverre deze van invloed zijn op de
(inwoner)bijdrage;
gemeenten bij de uitwerking van GGD Robuust aan
de voorkant te betrekken bij concrete invulling, voor
zover deze inhoudelijk en direct relevant zijn voor
gemeenten;
gemeenten op de hoogte te houden van de
resultaten van de uitwerking van GGD Robuust en
medewerking te verlenen daar waar we
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De GGD probeert de extra kosten voor gemeenten te
beperken. Tegelijkertijd met de aanpak van de
aandachtspunten zoeken wij naar kostenbesparingen op
termijn door volledige participatie in Het Servicecentrum
(HSC).
Wij vinden het voorbarig om al bij de
Programmabegroting vooruit te lopen op de op termijn
verwachte kostenbesparingen door samenwerking in de
bedrijfsvoering. Deze komen in principe ten goede van de
gemeenten. Hierover beslist het algemeen bestuur.

Waar dit relevant is voor de (samenwerking met de)
gemeenten betrekken wij de gemeenten bij de uitwerking
van GGD NOG Robuust, met name de ambtenaren
publieke gezondheid..
Het dagelijks bestuur monitort de voortgang van GGD
NOG Robuust en informeert het algemeen bestuur hier
periodiek over. Zoals aangegeven, betrekken wij de
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Gemeente

Oude-IJsselstreek

Putten

Datum

24-02-2022

Reactie / zienswijze
dienstverlening van meer nabij willen monitoren op
inzet en resultaat.

Reactie dagelijks bestuur
gemeenten bij de uitwerking van GGD NOG Robuust waar
dit relevant is voor de samenwerking met de gemeenten.

Raadsbesluit:
De uitgangspuntennota volgt op besluiten van het
algemeen bestuur. Het gevoel blijft dat dit proces wordt
gebruikt voor het oplossen van
bedrijfsvoeringsvraagstukken. Het is echter niet onlogisch
om de GGD NOG op deze punten te versterken.

---

Inhoudelijk worden er een aantal begrijpelijke stappen
voorgesteld. De raad vindt het positief dat ze een
robuustere, flexibelere en, op termijn, kostenefficiëntere
GGD zullen terugzien. De uitwerking van de
takendiscussie, zal ook richting geven voor het nieuwe AB
dat in 2022 na de gemeenteraadsverkiezingen zal
aantreden.

---

De GGD dient scherp te blijven op de meerwaarde van
samenwerkingsvormen. Het evalueren van de
samenwerking en het duidelijk vermelden van
besparingen als gevolg van samenwerking, moet de
aandacht van de GGD blijven houden.

De GGD zoekt tegelijkertijd met de aanpak van de
aandachtspunten naar kostenbesparingen op termijn
door volledige participatie in Het Servicecentrum (HSC).
De uitwerking van GGD NOG Robuust wordt gemonitord
en hierover informeren wij periodiek het bestuur.

Concept-raadsbesluit:
De gemeente Putten dient geen zienswijze in.
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Gemeente
Voorst

Datum
10-03-2022

Reactie / zienswijze
Ambtelijke mededeling dat er vanuit de raad van Voorst
geen zienswijze komt.

Winterswijk

24-02-2022

Raadsbesluit:
De raad kan zich inhoudelijk goeddeels vinden in de
Uitgangspuntennota begroting 2023 van de GGD.
De strekking is in lijn met de Bestuursagenda 2019-2023.
De nota bevat tevens de uitkomsten van de
kerntakendiscussie en de gevolgen van de aanpak van
COVID-19.
Ten aanzien van de beoogde robuuste GGD NOG brengt
de raad de volgende zienswijzen in:
- dat bij de (concept)begroting 2023 tevens de
beoogde opbrengsten als gevolg van bredere
samenwerking in beeld worden gebracht en dat
duidelijk wordt in hoeverre deze van invloed zijn op
de inwonerbijdrage;

Reactie dagelijks bestuur
---

---

Het is te voorbarig om al bij de Programmabegroting
vooruit te lopen op de op termijn verwachte
kostenbesparingen door samenwerking in de
bedrijfsvoering. Deze komen in principe ten goede van de
gemeenten. Hierover beslist het algemeen bestuur.

-

dat wij verwachten dat de gevraagde financiële
investeringen de komende jaren strikt
beperkt blijven;

Wij proberen de extra kosten voor gemeenten te
beperken. Tegelijkertijd met de aanpak van de
aandachtspunten zoeken wij naar kostenbesparingen op
termijn door volledige participatie in Het Servicecentrum
(HSC).

-

dat wij verwachten dat de gemeenten, bij de
uitwerking van de 7 aandachtspunten, aan de
voorkant worden betrokken bij de concrete invulling,
voor zover deze inhoudelijk en direct relevant voor

Waar dit relevant is voor de (samenwerking met de)
gemeenten betrekken wij de gemeenten bij de uitwerking
van GGD NOG Robuust, met name de ambtenaren
publieke gezondheid.
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Gemeente

Datum

Reactie / zienswijze
gemeenten zijn;
-

Zutphen

21-02-2022

dat wij, daar waar gewenst, de dienstverlening van
de GGD meer van nabij monitoren op inzet en
resultaat.

Reactie dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur monitort de voortgang van GGD
NOG Robuust en informeert het algemeen bestuur hier
periodiek over. Daarbij betrekken wij de gemeenten bij de
uitwerking van GGD NOG Robuust waar dit relevant is
voor de samenwerking met de gemeenten, met name de
ambtenaren publieke gezondheid.

Raadsbesluit:
De raad van Zutphen kan zich vinden in de inhoudelijke
kaders van de Uitgangspuntennota 2023.
Ook staan zij positief tegenover het voorstel om de
jeugdgezondheid adolescenten met ingang van 2023
onderdeel van de inwonerbijdrage te maken.

---

Hoewel zij positief staan tegenover de wens voor een
robuustere GGD en begrip hebben voor de
aandachtspunten uit de Koersnotitie, is de gevraagde
extra financiële bijdrage (structureel en incidenteel) voor
Zutphen niet haalbaar. Zij vragen dan ook om gezamenlijk
met de gemeenten hierin een prioritering aan te brengen
en pas extra kosten te maken nadat er op andere punten
besparingen zijn gerealiseerd.

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de aanpak
van de aandachtspunten uit de Koersnotitie en met de
financiële uitwerking ervan.
Op verschillende manieren proberen wij de extra kosten
voor gemeenten te beperken, maar zonder structurele en
incidentele bijdragen is een robuustere GGD niet te
realiseren.
Tegelijkertijd met de aanpak van de aandachtspunten
zoeken wij naar kostenbesparingen op termijn door
volledige participatie in Het Servicecentrum (HSC).
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GGD Noord- en Oost-Gelderland
mevrouw J. Baardman
Postbus 3
7200 AA ZUTPHEN

AALTEN
Verzonden

:
:

22 februari 2022

Zaaknummer
Bijlage(n)

:
:
:
:
:
:
:

Z/21/102860

Uw brief van
Kenmerk
Telefoonnummer
Beh. Ambtenaar
Onderwerp

8 december 2021
(0543) 49 33 33
de heer T.. Broek
Reactie uitgangspuntennota 2023

Geachte mevrouw Baardman,

U hebt op 8 december 2021 ons college en de gemeenteraad van Aalten de Uitgangspuntennota
2023 toegezonden. Onze gemeenteraad heeft de nota in haar raad op 22 februari 2022 besproken en
besloten tot de volgende reactie.
Wij kunnen ons vinden in de Uitgangspuntennota 2023 van de GGD. Deze is een logisch vervolg op
de voorgaande Uitgangspuntennota’s en de Bestuursagenda 2019-2023. De nota is meer nog het
resultaat van een periode waarin de takendiscussie zijn beslag heeft gekregen en de aanpak van
COVID-19 het nodige heeft gevraagd van uw GGD.
Wij wensen u veel succes bij de uitwerking van de aandachtspunten voortkomend uit de
takendiscussie en bij de verdere bestrijding van COVID-19.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten

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

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester
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Raadsvergadering

:

01-02-2022

De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-01-2022;
besluit:

1.

Geen zienswijze indienen op de uitganspuntennota 2023 van de GGD NOG en de GGD
NOG daarover informeren.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 01-02-2022
de griffier,

de voorzitter,
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GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA ZUTPHEN

Brummen
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Onderwerp

Verzonden d.d.: 26 februari 2022
: 22 februari 2022
: Z066743/D376591
:
: Zienswijze uitgangspuntennota GGD NOG 2023

Geacht bestuur,
Op 8 december 2021 ontvingen wij uw brief waarin u de gemeenteraad van Brummen de mogelijkheid
biedt om een zienswijze in te dienen op de Uitgangspuntennota begroting 2023 van de GGD NOG.
De gemeenteraad van Brummen heeft hierover gesproken in de besluitvormende raadsvergadering van
17 februari 2022. De gemeenteraad vraagt bijzondere aandacht voor de financiële positie van de
gemeente en verzoekt u terughoudend te zijn met kostenstijgingen in de begroting 2023 en de
gemeentelijke bijdrage.
Daarnaast wil de raad zijn waardering uiten voor de flexibiliteit en inzet die alle GGD-medewerkers deze
afgelopen periode in de COVID pandemie hebben getoond en hebben laten zien.
Met vriendelijke groet,
namens de gemeenteraad van Brummen,

D. Balduk
Griffier
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GGD Noord- en Oost Gelderland
T.a.v het Dagelijks Bestuur
Postbus 3
7200 AA Zutphen

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

datum
onderwerp
onze ref.
zaaknr.
behandeld door
telefoon direct

24 februari 2022
Zienswijzebrief Uitgangspuntennota 2023 GGDNOG
02330000109532
02330000035520
mevrouw P.A. Beelen-Mostert
0341 56 71 44

,
Geacht bestuur,
Ten tijde van het sturen van de zienswijzebrief op de uitgangspuntnota 2022 zat de GGD volop in een
vaccinatiecampagne ter bestrijding van COVID-19. Op het moment van schrijven van deze
zienswijzebrief – een jaar later - zet uw organisatie zich met vereende krachten o.a. met hulp van
collega-organisaties voor de jeugdgezondheid in op versnelling van de boostercampagne, omdat
Nederland opnieuw in een zware fase van de coronacrisis zit. Daarmee vervult de GGD al geruime tijd
een belangrijke rol in de frontlinie van de bestrijding van de coronacrisis.
Wij zijn de GGD hier zeer erkentelijk voor en hebben veel waardering voor alle medewerkers van de
GGD en collega JGZ organisaties. Daarnaast gaat het gewone werk zo goed als mogelijk door, zoals
bijvoorbeeld het aanbieden van een uitgangspuntennota 2023 aan de 22 gemeenteraden van deze regio
voor een zienswijze als onderdeel van de begrotingscyclus. Bij deze uitgangspuntennota 2023 dienen
wij geen zienswijze in en scharen wij ons achter het standpunt voor een robuuste GGD zoals deze nu
in deze uitgangspuntennota 2023 uiteengezet is.
Daarbij trekt het Coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” dat op 15
december 2021 gepresenteerd is voor de komende kabinetsperiode onze aandacht voor de toekomst.
In dit akkoord is een bredere kijk naar gezondheid opgenomen met een versterking van de publieke
gezondheidszorg. De uitwerking van dit akkoord is naar verwachting van invloed op de GGD’en en wij
zien verbanden met de nu afgeronde takendiscussie binnen deze GGD regio.
Wij sluiten ons aan bij de woorden uit dit akkoord door te benadrukken dat wij graag met de GGD
samen vooruitkijken naar de toekomst en in partnerschap samen optrekken door meer rendement uit
de samenwerking te halen. Dit in aansluiting op de 7 aandachtspunten die uit de takendiscussie naar
voren zijn gekomen.
De raad van de gemeente Ermelo,
mevrouw M.E. Haveman,
griffier,

bijlage(n)

-

dra. Th.A.J. Burmanje,
voorzitter,
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GGD NOG
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 3
7200 AA ZUTPHEN
T.Nijland@ggdnog.nl

uw kenmerk:

MdV/21-dir 054 en 055

datum verzending:

ons kenmerk:

2021-224407

datum besluit:

documentnummer:

2021121115900
zienswijze op Uitgangspuntennota
2023 GGD NOG

behandeld door:

onderwerp:

telefoonnummer:

1 februari 2022
11 januari 2022
Ard Kosters
(0573) 28 92 49

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,
Op 8 december 2021 ontvingen wij uw brief waarin u college en/of raad de mogelijkheid geeft om een
zienswijze af te geven op uw Uitgangspuntennota 2023. In het onderstaande lichten wij ons besluit hierover
toe.
Besluit college
Ons college kan instemmen met de Uitgangspuntennota 2023 en geeft daarom geen zienswijze af. Wij
herkennen de door u genoemde inhoudelijke ontwikkelingen. Ook zijn wij akkoord met de financiële kaders
(indexeringsmethodiek en kostenstijgingen om de aandachtspunten uit de takendiscussie te realiseren). Ten
aanzien van de takendiscussie hebben wij samen met u een intensief traject gelopen onder externe
begeleiding. Mede door de takendiscussie en door de mondiale pandemie onderkennen wij het belang van
een robuuste GGD. Wij wensen u veel succes met alle genoemde ambities en ontwikkelingen!
Vragen?
Wij verzoeken u bij eventuele correspondentie ons kenmerk en zaaknummer te vermelden. Heeft u vragen,
dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar. U kunt hem/haar bereiken via ons centrale
telefoonnummer (0573) 28 92 22. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

R. Starke
secretaris

S.W. van ‘t Erve
burgemeester
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Gemeentehuis

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

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

Telefoonnummer:
Behorend bij:
Datum:
Uw brief van:

T

10316) 291 391

F

(0316)291 388

I

www.montferland.info

E

gemeente@montferland.info

0316-291391
21b0019849
4 februari 2022
8 december 2021

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

Dennis Weijers
22uit00319
MdV/21-dir 054

Onderwerp:

Reactie op Uitgangspuntennota 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

Geachte mevrouw Baardman,
Op woensdag 8 december 2021 stuurde u de Uitgangspuntennota 2023. U biedt ons daarbij de
mogelijkheid om een zienswijze te geven voor 1 maart 2022.
Besluit raad

In haar vergadering op donderdag 3 februari heeft de gemeenteraad van Montferland het besluit
genomen om een zienswijze in te dienen op de Uitgangspuntennota 2023.
Waardering voor inzet tijdens de coronacrisis

Allereerst willen we grote waardering uitspreken voor de inzet van medewerkers van de GGD
Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) in de bestrijding van het COVID'19 virus. Al bijna twee jaar
houdt deze wereldwijde pandemie de organisatie in haar greep. De GGD NOG moet sinds het begin
van de crisis alle zeilen bijzetten om voortdurend in te spelen op de actuele ontwikkelingen. Dat
vraagt veel flexibiliteit en veerkracht van de medewerkers. We constateren dat de COVID'19
projectorganisatie van de GGD NOG daar toe in staat is.
Zienswijze op Uitgangspuntennota 2023

De gemeenteraad van Montferland verzoekt het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG bij het
uitwerken van de concept Programmabegroting 2023 de volgende aandachtspunten mee te nemen.
«

Beter inspelen op de lokale vraag via een wijkgerichte aanpak

Eén van de aandachtspunten vanuit de takendiscussie is het 'beter inspelen op de vraag’. Daarbij
verzoeken we de GGD NOG om de gezondheidsbevordering zo dichtbij mogelijk de inwoners plaats
te laten vinden. Om samen te werken aan een effectieve gezondheidsaanpak dient de GGD NOG te
weten wat er speelt in wijken in gemeenten en het lokale netwerk te kennen.
Gezondheidsbevordering werkt het beste op maat, want iedere wijk en iedere gemeente is anders.
We verzoeken de GGD NOG daarom om meer aan te sluiten bij de kracht, wensen en behoeften
van bewoners en professionals. Daarbij dient er een focus te zijn op de kwetsbare groepen
(inwoners met een lage sociaal economische status, in armoede, laaggeletterdheid, nieuwkomers
en psychisch kwetsbare mensen). Ter inspiratie voor een lokale aanpak attenderen we u op de
inzet van lokale gezondheidsmakelaars door de GGD-Brabant Zuidoost.
«

Beter monitoren door SMART doelstellingen

De komende járen gaat de GGD NOG meer investeren in het datagericht werken. Enerzijds vindt de
investering plaats in dataveiligheid om juridische, financiële en imagorisico's weg te nemen.
Anderzijds gaat de GGD NOG gezondheidsgegevens sneller, gerichter, toegankelijker en praktischer
aanleveren bij gemeenten. Deze data is waardevolle sturingsinformatie voor het ontwikkelen en het
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bijsturen van gezondheidsbeleid op lokaal én regionaal niveau. Voor het bijsturen is het wenselijk
dat de GGD NOG meer SMART doelstellingen gaat formuleren in haar beleidsstukken (zoals de
Programmabegroting). Daardoor zijn gemeenten beter in staat om te werken vanuit haar rol als
opdrachtgever.
De GGD NOG heeft daarnaast ook de toezegging gedaan om de implementatie van de zeven
aandachtpunten goed te monitoren en te evalueren op kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. Ook hier
verzoeken we om in het plan van aanpak SMART doelstellingen te formuleren. Op deze wijze zijn
gemeenten daadwerkelijk in staat om de voortgang te monitoren.
»

Geen extra financiële investeringen

De gemeente Montferland is bereid om structureel en incidenteel te investeren in de zeven
aandachtspunten om zo de kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit van dienstverlening te
verhogen. Daarbij willen we benadrukken dat onze bijdrage een maximale bijdrage is. Het verzoek
is dan ook om - uitgezonderd van de jaarlijkse indexering - in de komende járen geen verdere
verhoging van de inwonersbijdrage door te voeren.
Op termijn verwacht de GGD NOG een substantiële kostenbesparing te realiseren door de
samenwerking met Het Servicecentrum. De hoogte van de besparing is op dit moment echter nog
niet bekend. Eventuele kostenbesparingen dienen (deels) terug te vloeien naar gemeenten door
bijvoorbeeld het terugbetalen van overschotten van de jaarrekening aan gemeenten.
«
Meer aandacht voor preventie
In tegenstelling tot de bestuursagenda 2019-2023 'NOG Gezonder' van de GGD NOG is er in de
Uitgangspuntennota 2023 relatief weinig aandacht voor preventie. In de Uitgangspuntennota 2023
komt preventie summier terug bij de beschrijving van de landelijke gevolgen van de COVID-19
virus.
De inzet van de eigen preventiewerkzaamheden van de GGD NOG ontbreken in de
Uitgangspuntennota 2023. Voorkomen is beter dan genezen, dus we verzoeken de GGD NOG om
bij de uitwerking van de concept Programmabegroting 2023 preventie - in lijn met haar eigen
bestuursagenda - een nadrukkelijkere rol te geven.
«

In beeld brengen wijzigingen gevolgen Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr)

Op dinsdag 14 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Wet
gemeenschappelijke regeling (Wgr). Doordat deze instemming heeft plaatsgevonden na het
versturen van de Uitgangspuntennota 2023 zijn de gevolgen nog niet verwerkt in de
Uitgangspuntennota 2023. Het verzoek aan de GGD NOG is om de gevolgen van de wijzigingen in
beeld te brengen. Daarbij vragen we specifiek aandacht voor de wijziging die de
participatiemogelijkheden van burgers en belanghebbende in de besluitvorming van de
gemeenschappelijke regelingen vergroot. De gemeente Montferland heeft inwonersparticipatie
hoog in het vaandel staan en is benieuwd naar de verdere uitwerking van deze wijziging.
Wij vertrouwen er op dat wij met bovenstaande zienswijze voldoende input hebben geleverd voor
het opstellen van de concept Programmabegroting 2023.
Vragen en/of meer informatie

Voor vragen en meer informatie over deze brief, neemt u contact op met Dennis Weijers,
beleidsmedewerker gezonde leefstijl: d.weiiers@montferland.info of 0316-291327.
Wij wensen het Dagelijks Bestuur veel succes bij de uitwerking van de zienswijzen in de concept
Programmabegroting 2023 en zien de begroting van 2023 met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Montferland,

Dé bUrge meester,

de Vries

De secretari:

drs. M.J.J. Wagener
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Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG

10 maart 2022

Geacht bestuur,
De gemeenteraad van Oldebroek heeft op 10 maart 2022 uw uitgangspuntennota van 2023
behandeld. In deze brief brengen wij de reactie en zienswijze van de gemeenteraad aan u over.
De raad kan zich grotendeels vinden in de uitgangspuntennota van 2023. Hopelijk kunt u met de
gevraagde middelen voor het aanpakken van de kwetsbaarheden van de GGD NOG uw organisatie
doorontwikkelen naar wat u voor ogen heeft.
Jeugdgezondheid adolescenten
In uw uitgangspuntennota geeft u aan voornemens te zijn om de jeugdgezondheid adolescenten voor
de 21 betrokken gemeenten op te nemen in de inwonerbijdrage. Het evenwichtig verdelen van de
kosten over de deelnemende gemeentes is volgens de raad een goed voorstel.
Echter worden nu de gemeentes, die deze taak nog niet bij uw organisatie hadden liggen, verplicht de
middelen en daarmee de regierol in uw handen te leggen. Daarbij vormt zich een extra schakel in het
uitvoeren en uitbesteden van de wettelijke taak voor jeugdgezondheid en lokaal maatwerk. De raad
vindt dit onwenselijk en ziet graag dat deze B2-taak niet verplaatst wordt naar een B1-taak.
COVID-19
Verder willen wij nogmaals onze waardering uitspreken voor die inzet die de GGD NOG toont ter
bestrijding van COVID-19. Wij respecteren de inzet van al uw medewerkers op alle fronten rondom
Als u reageert per post of e-mail, wilt u dan het bovengenoemde zaaknummer vermelden? Op die manier kunnen wij u zo
goed mogelijk van dienst zijn.

Verzenddatum:

198

Zaaknummer 1073370

het bestrijden van de pandemie en het lokale maatwerk wat hierbij in samenwerking met de
gemeente wordt geleverd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Oldebroek,

P.H. Lensselink
gemeentesecretaris

T.H. Haseloop-Amsing
burgemeester
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Reactie Uitgangspuntennota 2023 GGD Noord- en Oost- Gelderland
Beste mevrouw J.J. Baardman,
Op 22 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Oost Gelre de Uitgangspuntennota 2023 van de GGD
NOG besproken. De raad heeft kennis genomen van de Uitgangspuntennota en besloten een zienswijze in
te dienen. Via deze brief informeren wij u over onze standpunten en de zienswijze van Oost Gelre.
Inhoudelijke standpunten en aandachtspunten
De nota is voornamelijk het resultaat van een periode waarin de takendiscussie centraal stond. Tevens
heeft de aanpak van COVID-19 uiteraard het nodige gevraagd van uw GGD. Grotendeels kunnen wij ons
vinden in de Uitganspuntennota. Deze is een logisch vervolg op de voorgaande Uitganspuntennota’s en de
Bestuursagenda 2019-2023.
Wij verzoeken u echter om rekening te houden met de volgende aandachtspunten:
- de gevraagde extra financiële investeringen voor GGD Robuust de komende jaren daartoe te
beperken en het belang om de (financiële) voordelen van samenwerking op te zoeken te
benadrukken;
- de verwachte kosten en de beoogde opbrengsten als gevolg van bredere samenwerking al bij het
opstellen van de concept Programmabegroting te verwerken en daarbij inzichtelijk te maken in
hoeverre deze van invloed zijn op de (inwoner)bijdrage;
- gemeenten bij de uitwerking van GGD Robuust aan de voorkant te betrekken bij concrete invulling,
voor zover deze inhoudelijk en direct relevant zijn voor gemeenten;
- gemeenten op de hoogte te houden van de resultaten van de uitwerking van GGD Robuust en
medewerking te verlenen daar waar we dienstverlening van meer nabij willen monitoren op inzet en
resultaat.
Wij wensen u veel succes bij de uitwerking van GGD Robuust en bij de verdere bestrijding van COVID-19.
Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief? Neem dan gerust contact op met Eline Krabbenborg. Zij is bereikbaar
via telefoonnummer (0544) 39 35 82 of via e-mail: e.krabbenborg@oostgelre.nl.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Oost Gelre,

Jeroen Heerkens
secretaris

21868-2020:061279

Annette Bronsvoort
burgemeester
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Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG

Beste mevrouw Baardman,

Onze gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 de zienswijze op de Uitgangspuntennota
2023 van de GGD NOG vastgesteld. Onze zienswijze is als volgt:
Aandacht voor de bestrijding van de COVID-19 pandemie
Ook in 2021 heeft de aanpak van COVID-19 het nodige gevraagd van uw GGD. De GGD
NOG heeft testen afgenomen op COVID-19 en bron- en contactonderzoek uitgevoerd na
meldingen. Daarnaast is de GGD volop bezig geweest met vaccineren. Zij heeft een
buitengewone prestatie afgeleverd. Wij hebben daar grote bewondering voor. Het jaar 2021 stond in
het teken van continu inspelen op de ontwikkelingen van het virus en het uitvoeren van de
opdrachten van het ministerie van VWS. Wij hebben daar zeer veel waardering voor.
Daarbij heeft de GGD NOG periodiek de gemeenten geïnformeerd over de status van de
geleverde inspanningen, dat leverde een goed inzicht en overzicht. Wij willen de GGD NOG
complimenten maken voor de inzet in 2021. De corona-pandemie is nog niet ten einde. Ook
het komende jaar zal, onder leiding van het nieuwe kabinet, vormgegeven worden aan de
uitvoering van ontwikkelingen op dit gebied.
De Uitgangspuntennota 2023 is in lijn met de kerntakendiscussie
De uitgangspuntennota volgt op het besluit van het Algemeen Bestuur van 9 september
2021 en het afrondende besluit van het Algemeen Bestuur op 18 November 2021. Het
gevoel dat dit proces wordt gebruikt voor het oplossen van bedrijfsvoeringsvraagstukken,
blijft. Het is echter niet onlogisch om de GGD NOG op deze punten te versterken. Inhoudelijk
worden er een aantal begrijpelijke stappen voorgesteld. Het is positief dat we een
robuustere, flexibelere en, op termijn kostenefficiëntere GGD zullen terugzien. De uitwerking
van de Takendiscussie, zal ook richting geven voor het nieuwe Algemeen Bestuur dat in
2022 na de gemeenteraadsverkiezingen zal aantreden.
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We verzoeken u om met het volgende aandachtspunt rekening te houden:
De GGD dient scherp te blijven op de meerwaarde van samenwerkingsvormen.
Het evalueren van de samenwerking en het duidelijk vermelden van besparingen als gevolg
van samenwerking, moet de aandacht van de GGD blijven houden.
Financieel Kader
De voorgestelde indexering van 2,63% voor de inwonerbijdrage 2023 is juist toegepast,
conform de eerder afgesproken indexeringssystematiek.
In 2022 zal de inwonerbijdrage toenemen als gevolg van twee begrotingswijzigingen
waarover is besloten in het AB van 18 november 2021: toevoeging “GGD NOG Robuust”,
toevoeging “Jeugd adolescenten” en de “Incidentele bijdrage”. De definitieve financiële
vertaling hiervan, vindt nog plaats.
Wij wensen u veel succes bij de uitwerking van de aandachtspunten “GGD Robuust” en bij
de verdere bestrijding van COVID-19.
Wij gaan ervan uit u met deze brief goed te informeren. Indien u nog vragen heeft over deze
brief kunt u contact opnemen met onze adviseur, Tom Beskers. Hij is bereikbaar op
telefoonnummer (0315) 292 292, of via e-mail: t.beskers@oude-ijsselstreek.nl en
beantwoordt uw vragen graag.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen
secretaris

Otwin van Dijk
burgemeester

Deze brief/beschikking maakt onderdeel uit van een gedigitaliseerd proces en wordt daarom niet
ondertekend
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Onderwerp : Uitgangspuntennota GGD NOG 2023

Beste mevrouw Baartman,
U hebt op 8 december 2021 ons college en de gemeenteraad van Winterswijk de
Uitgangspuntennota begroting 2023 toegezonden. Onze gemeenteraad heeft de nota in haar
raad op 24 februari 2022 besproken en het volgende besloten.
Instemming met de uitgangspuntennota
Wij kunnen ons goeddeels vinden in de Uitgangspuntennota begroting 2023 van de GGD.
De strekking is in lijn met de Bestuursagenda 2019-2023. De nota bevat tevens de
uitkomsten van de kerntakendiscussie en de gevolgen van de aanpak van COVID-19.
Inhoudelijk kunnen wij ons goeddeels vinden in deze aanvullingen; voor wat de financiële
aspecten betreft, willen wij, bij deze, zienswijzen indienen.
Zienswijzen
Ten aanzien van beoogde robuuste GGD NOG willen wij de volgende zienswijzen
inbrengen:
- dat bij de (concept)begroting 2023 tevens de beoogde opbrengsten als gevolg van bredere
samenwerking in beeld worden gebracht en dat duidelijk wordt in hoeverre deze van invloed
zijn op de inwonerbijdrage;
- dat wij verwachten dat de gevraagde financiële investeringen de komende jaren strikt
beperkt blijven;
- dat wij verwachten dat de gemeenten, bij de uitwerking van de 7 aandachtspunten, aan de
voorkant worden betrokken bij de concrete invulling, voor zover deze inhoudelijk en direct
relevant voor gemeenten zijn;
- dat wij, daar waar gewenst, de dienstverlening van de GGD meer van nabij monitoren op
inzet en resultaat.
Wij wensen u veel succes bij de uitwerking van de aandachtspunten GGD Robuust en bij de
verdere bestrijding van COVID-19.

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

Vermeld bij contact en correspondentie het zaaknummer. Wij kunnen u dan sneller van dienst zijn.
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datum
zaaknummer
blad

6 januari 2022
2039852
2/2

Rita Lankveld
Team Mens en Maatschappij
Deze brief is geautomatiseerd aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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Uw bericht van: 8

december 2021

Uw nummer:

Geachte mevrouw Baardman,
Op 21 februari heeft de gemeenteraad van Zutphen de Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG behandeld. Hierbij
sturen wij u de zienswijze namens de gemeenteraad.
Onze gemeenteraad wil om te beginnen veel waardering uitspreken voor de buitengewone inzet en het belangrijke
werk van de GGD rond de Covid-19 pandemie. Dit heeft nu al zeer lange tijd veel inzet en flexibiliteit gevraagd van
alle medewerkers van de GGD en vraagt nog steeds veel. Wij waarderen deze inzet zeer.
We kunnen ons vinden in de inhoudelijke kaders van de Uitgangspuntennota 2023. Ook staan we positief tegenover
het voorstel om de jeugdgezondheid adolescenten met ingang van 2023 onderdeel van de inwonerbijdrage te maken.
Maar alhoewel wij positief staan tegenover de wens voor een robuustere GGD en begrip hebben voor de
aandachtspunten uit de Koersnotitie, is de gevraagde extra financiële bijdrage (structureel en incidenteel) voor onze
gemeente niet haalbaar. Wij vragen u dan ook om gezamenlijk met de gemeenten hierin een prioritering aan te
brengen en pas extra kosten te maken nadat er op andere punten besparingen zijn gerealiseerd.

Vragen
Als u nog vragen heeft over deze brief, neemt u dan contact op met C. van Amerongen, team Welzijn. Dit kan via
telefoonnummer 14 0575 (zonder kengetal) of info@zutphen.nl. Wilt u als u een bericht stuurt het zaaknummer
vermelden?

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

de secretaris,
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

8

Overlegdatum:

7-4-2022

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Adviesnota
Onderwerp

Verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust – 1e begrotingswijziging 2023

Voorstel

In te stemmen met:
1. het voorstel voor nieuw beleid bij de Programmabegroting 2023 voor de realisering van het
programma GGD NOG Robuust;
2. het veranderen van de naam van de bestemmingsreserve frictiebijdrage Apeldoorn in GGD NOG
Robuust.

Inleiding

Het algemeen bestuur stemde in de vergadering van 18 november 2021 in met het aanpakken van de
zeven aandachtspunten van de notitie “Koersnotitie in de praktijk brengen”. Bovendien stemde het
AB in met de financiële uitwerking van deze aanpak en het opnemen ervan in Uitgangspuntennota
2023 en meerjarenraming. In de 1e begrotingswijziging 2023 (zie bijlage) is dit uitgewerkt. Wij volgen
de lijn dat wij voorstellen voor nieuw beleid met financiële gevolgen afzonderlijk aan uw bestuur en
de gemeenteraden voorleggen, uit oogpunt van transparantie.
De aanpak van de zeven aandachtspunten krijgt vorm via het programma GGD NOG Robuust.

Beoogd effect

Financiële effectuering van GGD NOG Robuust in de begroting 2023 en de meerjarenraming 20242026.

Argumenten

1.1 Het betreft de uitwerking van een door het algemeen bestuur genomen besluit.
Het algemeen bestuur heeft 18 november 2021 ingestemd met de financiële uitwerking van de
7 aandachtpunten van de notitie “Koersnotitie in de praktijk brengen”. Bij de gemeenten is er
draagvlak voor een robuuste GGD. De formele bevestiging hiervan loopt via de procedure van een
begrotingswijziging bij de Programmabegroting 2023. Inhoudelijke toelichting is opgenomen in de
stukken voor het AB van 18 november 2021, de Uitgangspuntennota 2023 en de conceptProgrammabegroting 2023.
2.1 De bestemmingsreserve frictiebijdrage Apeldoorn wordt ingezet voor de dekking van een deel van
de incidentele kosten voor het programma GGD NOG Robuust.
Mede door COVID-19 zijn de verbeteringen waarvoor de bestemmingsreserve frictiebijdrage
jeugdgezondheid Apeldoorn was bedoeld, niet uitgevoerd. Deze pakt de GGD nu op in het
programma GGD NOG Robuust. Het algemeen bestuur besloot op 18 november 2021 de
1
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bestemmingsreserve frictiebijdrage Apeldoorn in te zetten voor de dekking van een deel van de
incidentele kosten uit GGD NOG Robuust. Met dit voorstel wordt dat geformaliseerd.

Kanttekeningen

1.1 De mogelijke financiële voordelen van de samenwerking met Het Service Centrum en de VNOG
zijn niet meegenomen in de begrotingswijziging 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.
Met het AB is op 18 november 2021 besproken dat het programma GGD NOG Robuust op een
termijn van ongeveer 5 jaar tot een kostenbesparing leidt, met name door de participatie in Het
Service Centrum (samenwerking bedrijfsvoering met Brabantse GGD’en). Voor intensivering van de
samenwerkingen zijn we nog in de onderzoeksfase. Zodra er duidelijkheid is over de financiële
gevolgen, informeren we het bestuur en nemen we dit mee via een begrotingswijziging.
1.2 Het betekent een kostenverhoging voor gemeenten.
Een verbeterslag op de benoemde 7 aandachtspunten is vanuit oogpunt van de koersnotitie
noodzakelijk. De tijdelijke uitbreiding van taken en budget voor de bestrijding van COVID-19 laat op
een aantal onderdelen de voordelen zien van een robuustere organisatie van de GGD. Daarnaast
lopen de GGD en het bestuur operationele, organisatorische en juridische risico’s op het gebied van
informatieveiligheid.
1.3 Door te periodiseren kunnen de kosten over een langere periode worden verdeeld.
Uitstel van aanpak van de aandachtspunten betekent dat noodzakelijke verbeterslag niet of later
wordt ingezet. Ook kunnen dan de positieve neveneffecten van de COVID-bestrijding niet benut
worden.

Financiën

De structurele kosten voor de aanpak van de aandachtspunten bedragen €565.000 per jaar. Een
bedrag van € 225.000 dekken we door hogere tarieven op plusproducten. Daarmee leveren ook
derden (zoals reizigers en politie/justitie) die diensten van GGD NOG afnemen een bijdrage aan de
versteviging van de GGD. Het restant € 340.000 dekken we door een verhoging van de
inwonerbijdrage vanaf 2023. Dit is € 0,45 per inwoner, voor de gemeente Apeldoorn is het € 0,22.
De incidentele kosten kunnen voor een deel gedekt worden uit de bestemmingsreserve
frictiebijdrage jeugdgezondheid Apeldoorn. Daarnaast heeft de GGD de afgelopen jaren steeds een
klein positief saldo in de jaarrekening. Dit is voornamelijk het gevolg van hogere opbrengsten dan
vooraf geraamd. Dit zetten we in als dekking voor de incidentele kosten. Voor de resterende
bedragen is een eenmalige bijdrage van de gemeenten nodig van resp. € 562.000 in 2023, € 363.000
in 2024 en € 242.000 in 2025.
In de bijlage staat een verdeling van de inwonerbijdrage per gemeente en de incidentele bijdrage
over de periode 2023-2025 per gemeente.

Vervolg

Na instemming van uw bestuur op 7 april 2022 wordt het voorstel naar de raden van de gemeenten
gezonden. Gemeenten kunnen hierop tot 7 juni 2022 een zienswijze indienen. In de vergadering van
7 juli 2022 stelt het algemeen bestuur de Programmabegroting vast.
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Communicatie

De gebruikelijke communicatie rondom vergaderstukken voor het algemeen bestuur.

Warnsveld, 7 maart 2022
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen

1. 1e begrotingswijziging 2023 - verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust- met toelichting

3
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Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

BESLUIT:

de 1e wijziging van de begroting 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2022

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

GGD Noord- en Oost-Gelderland

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

1e begrotingswijziging 2023

1
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1e begrotingswijziging 2023
Het dagelijks bestuur van GGD NOG heeft de concept-Programmabegroting 2023 opgesteld. Na bespreking in
het algemeen bestuur op 7 april 2022 zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de gemeenteraden. De
raden kunnen desgewenst tot 8 juni 2022 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op
7 juli 2022 over de Programmabegroting 2023.
Het dagelijks bestuur heeft het besluit van het algemeen bestuur van 18 november 2021 om in te stemmen met
de financiële uitwerking van GGD NOG Robuust verwerkt in de begrotingswijziging bij de Programmabegroting
2023. In de uitgangspuntennota is GGD NOG Robuust opgenomen bij nieuw beleid. Het programma GGD NOG
Robuust heeft invloed op de gemeentelijke inwonerbijdrage 2023 en leidt tot verschuivingen tussen de
programma’s. De begroting 2023 is ook na de 1e begrotingswijziging sluitend. In het onderstaande overzicht
staan per programma de ramingen van de Programmabegroting 2023, de 1e begrotingswijziging 2023 en de
verschillen daartussen.
Bedragen in € 1.000
Rekening van baten en lasten per
programma

Programmabegroting 2023

1e begrotingswijziging 2023

afwijking

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

1.029
5.449
-4.420
0
0
-4.420

1.055
5.449
-4.394
0
0
-4.394

26
0
26
0
0
26

6.948
8.088
-1.140
0
0
-1.140

7.124
8.055
-931
0
0
-931

176
-33
209
0
0
209

544
2.035
-1.491
28
0
-1.519

558
2.035
-1.477
28
0
-1.505

14
0
14
0
0
14

52
5.782
-5.730
0
0
-5.730

52
7.132
-7.080
0
0
-7.080

0
1.350
-1.350
0
0
-1.350

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

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

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

1e begrotingswijziging 2023
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Bedragen in € 1.000
Rekening van baten en lasten per
programma

Programmabegroting 2023

1e begrotingswijziging 2023

afwijking

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

13.159
350
12.809
0
0
12.809

14.161
450
13.711
0
199
13.910

1.002
100
902
0
199
1.101

Toelichting:
Algemeen
In de 1e begrotingswijziging 2023 is de financiële uitwerking van GGD NOG Robuust verwerkt. Het algemeen
bestuur heeft een structurele bijdrage van € 565.000 vastgesteld. Hiervan wordt € 225.000 gerealiseerd door
het verhogen van de tarieven voor plustaken. Hierdoor zien we bij alle programma’s een stijging van de baten.
De stijging van de lasten zien we terug bij het programma overhead. De 1e begrotingswijziging 2023 heeft een
sluitend saldo.
Inwonerbijdrage en projecten
De inwonerbijdrage is bij de 1e begrotingswijziging 2023 € 340.000 hoger. Daarnaast is er voor 2023 door het
algemeen bestuur een incidenteel budget vastgesteld van € 562.000 voor het uitvoeren van het programma
GGD NOG Robuust. De onttrekking van de reserve betreft de onttrekking aan de bestemmingsreserve
frictiebijdrage Apeldoorn. Deze noemen we vanaf nu reserve GGD NOG Robuust.

Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Bedragen in € 1.000
Staat van baten en lasten

Programmabegroting 2023

1e begrotingswijziging 2023

afwijking

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

GGD Noord- en Oost-Gelderland

21.732
21.704
28
28
0
0

22.950
23.121
-171
28
199
0

1.218
1.417
-199
0
199
0

1e begrotingswijziging 2023

3

213

Meerjarenbegroting per programma 2023-2026
bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per
programma

Programmabegroting
2023

1e
begrotingswijziging
2023

Meerjarenraming 2024

Meerjarenraming 2025

Meerjarenraming 2026

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

1.029
5.449
-4.420
0
0
-4.420

1.055
5.449
-4.394
0
0
-4.394

1.055
5.449
-4.394
0
0
-4.394

1.055
5.449
-4.394
0
0
-4.394

1.055
5.449
-4.394
0
0
-4.394

6.948
8.088
-1.140
0
0
-1.140

7.124
8.055
-931
0
0
-931

7.124
8.020
-896
0
0
-896

7.124
8.020
-896
0
0
-896

7.124
8.020
-896
0
0
-896

544
2.035
-1.491
28
0
-1.519

558
2.035
-1.477
28
0
-1.505

558
2.147
-1.589
28
112
-1.505

558
2.035
-1.477
28
0
-1.505

558
2.035
-1.477
28
0
-1.505

52
5.782
-5.730
0
0
-5.730

52
7.132
-7.080
0
0
-7.080

52
6.769
-6.717
0
0
-6.717

52
6.648
-6.596
0
0
-6.596

52
6.306
-6.254
0
0
-6.254

13.159
350
12.809
0
0
12.809

14.161
450
13.711
0
199
13.910

13.962
450
13.512
0
0
13.512

13.841
450
13.391
0
0
13.391

13.499
450
13.049
0
0
13.049

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

1e begrotingswijziging 2023
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Toelichting:
Algemeen
De meerjarenbegrotingen hebben een sluitend saldo. Bij het programma overhead zien we een daling van de
lasten in de loop van de jaren. Dit zijn de incidentele lasten uit het programma GGD NOG Robuust. Hier
tegenover staat bij het programma inwonerbijdrage en projecten een daling van de baten. Dit betreft de
incidentele bijdrage van de gemeenten. Het programma GGD NOG Robuust loopt tot en met 2026.

Meerjarenbegroting totaal GGD 2023-2026
bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten

Programmabegroting
2023

1e
begrotingswijziging
2023

Meerjarenraming 2024

Meerjarenraming 2025

Meerjarenraming 2026

22.751
22.835
-84
28
112
0

22.630
22.602
28
28
0
0

22.288
22.260
28
28
0
0

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

GGD Noord- en Oost-Gelderland

21.732
21.704
28
28
0
0

22.950
23.121
-171
28
199
0

1e begrotingswijziging 2023
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Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2023

Gemeente

Aantal
inwoners
31-12-2021
incl.
Apeldoorn

Aantal
inwoners
30-12-2021
excl.
Apeldoorn

Programma- Toevoeging 1e begrotings
begroting
GGD NOG
wijziging
2023
Robuust
2023-

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

27.100
43.850
36.075
58.547
36.349
29.607
39.386
29.177
300.091

27.100
43.850
36.075
58.547
36.349
29.607
39.386
29.177
300.091

471.081
762.247
627.094
1.017.726
631.857
514.660
684.649
507.186
5.216.501

12.294
19.893
16.366
26.561
16.490
13.432
17.868
13.237
136.141

483.375
782.141
643.460
1.044.287
648.347
528.092
702.517
520.422
5.352.642

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

165.586
20.888
33.260
12.305

0
20.888
33.260
12.305

36.258
9.476
15.089
5.582

18.979
34.071
24.996

18.979
34.071
24.996

48.327
358.412

48.327
192.826

1.388.010
363.098
578.161
213.899
-3.617
329.913
592.258
434.507
-7.254
840.071
4.729.047

21.924
123.738

1.424.269
372.574
593.250
219.481
-3.617
338.523
607.715
445.847
-7.254
861.996
4.852.784

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.739
27.260
48.859
28.220
23.931
24.599
176.608

23.739
27.260
48.859
28.220
23.931
24.599
176.608

412.657
473.862
849.319
490.550
415.994
427.606
3.069.988

10.770
12.367
22.166
12.802
10.857
11.160
80.121

423.426
486.229
871.485
503.353
426.851
438.766
3.150.109

Totaal GGD NOG
835.111
669.525
Korting Hattem i.v.m. logopedie
Korting Voorst i.v.m. logopedie
Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner
Bijdrage per inwoner
Bijdrage per inwoner Apeldoorn

13.015.535
3.617
7.254
13.026.406
17,383
8,382

340.000
0
0
340.000
0,454
0,219

13.355.535
3.617
7.254
13.366.406
17,837
8,601

GGD Noord- en Oost-Gelderland

8.610
15.457
11.340

1e begrotingswijziging 2023

6

216

Incidentele bijdrage deelnemende gemeenten 2023-2025

Gemeente

Aantal
inwoners
31-12-2021
incl.
Apeldoorn

Aantal
inwoners
30-12-2021
excl.
Apeldoorn

Incidentele
bijdrage
2023

Incidentele
bijdrage
2024

Incidentele
bijdrage
2025

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

27.100
43.850
36.075
58.547
36.349
29.607
39.386
29.177
300.091

27.100
43.850
36.075
58.547
36.349
29.607
39.386
29.177
300.091

20.322
32.882
27.052
43.904
27.258
22.202
29.535
21.879
225.034

13.126
21.239
17.473
28.358
17.606
14.340
19.077
14.132
145.351

8.751
14.159
11.649
18.905
11.737
9.560
12.718
9.421
96.901

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

165.586
20.888
33.260
12.305
18.979
34.071
24.996
48.327
358.412

0
20.888
33.260
12.305
18.979
34.071
24.996
48.327
192.826

59.933
15.664
24.941
9.227
14.232
25.549
18.744
36.240
204.531

38.711
10.117
16.110
5.960
9.193
16.503
12.107
23.407
132.108

25.808
6.745
10.740
3.973
6.128
11.002
8.071
15.605
88.072

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.739
27.260
48.859
28.220
23.931
24.599
176.608

23.739
27.260
48.859
28.220
23.931
24.599
176.608

17.802
20.442
36.639
21.162
17.946
18.446
132.436

11.498
13.204
23.665
13.669
11.591
11.915
85.541

7.665
8.802
15.777
9.112
7.727
7.943
57.027

Totaal GGD NOG

835.111

669.525

562.000

363.000

242.000

0,750
0,362

0,484
0,234

0,323
0,156

Bijdrage per inwoner
Bijdrage per inwoner Apeldoorn

GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2023
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

12

Overlegdatum:

7-3-2022

Portefeuillehouder:

D.H. Cziesso

Adviesnota
Onderwerp

Opnemen van Jeugdgezondheid Adolescenten in de inwonerbijdrage – 2e begrotingswijziging 2023

Voorstel

1. In te stemmen met een voorstel voor nieuw beleid 2023 bij de Programmabegroting 2023 voor
het opnemen van Jeugdgezondheid Adolescenten in de inwonerbijdrage.

Inleiding

Uw bestuur stemde in uw vergadering van 18 november 2021 in met het voorstel om in de Uitgangspuntennota 2023 het voorstel aan te kondigen Jeugdgezondheid Adolescenten vanaf 2023 voor de
21 betrokken gemeenten op te nemen in de inwonerbijdrage. Als financieel kader besloot u uit te
gaan van het huidige uitgavenniveau, wat voor 2023 neerkomt op € 380.000 (inwonerbijdrage
€ 0,57). In de bijgevoegde 2e begrotingswijziging 2023 is dit financieel uitgewerkt. Wij volgen de lijn
dat wij voorstellen voor nieuw beleid met financiële gevolgen afzonderlijk aan uw bestuur en de
gemeenteraden voorleggen, uit oogpunt van transparantie.
De gemeenten die JG Adolescenten al afnemen bij GGD NOG betalen dit tot op heden via een
subsidiebeschikking. Deze is gelijk aan het bedrag dat vanaf 2023 via de inwonerbijdrage wordt
betaald. Hierdoor blijven de lasten gelijk voor deze gemeenten. In bijlage 2 staat wat gemeente in
2022 via een subsidiebeschikking betalen en wat er vanaf 2023 per gemeente in de inwonerbijdrage
wordt opgenomen voor Jeugdgezondheid Adolescenten.

Beoogd effect

Opnemen van de kosten van de uitvoering van Jeugdgezondheid Adolescenten in de inwonerbijdrage
vanaf 2023 voor de 21 gemeenten.

Argumenten

1.1 Het betreft de uitwerking van een door het algemeen bestuur genomen besluit.
Het algemeen bestuur heeft 18 november 2021 een principe-uitspraak gedaan om Jeugdgezondheid
Adolescenten op te nemen in de inwonerbijdrage. Over de invulling van het aanbod voeren
betrokken ambtenaren van de gemeenten en de GGD overleg.
1.2. Het aanbod Jeugdgezondheid is een wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Gemeenten zijn volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) en het Besluit publieke gezondheid
verantwoordelijk voor het aanbieden van een landelijk preventief gezondheidszorgpakket aan alle
jeugdigen tot en met 18 jaar. Vanaf 2015 is in het basispakket jeugdgezondheidszorg opgenomen dat
een structureel aanbod moet worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. De uitvoering van
Jeugdgezondheid Adolescenten moet door een erkende JGZ-instelling worden gedaan.
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1.3. Het aanbod Jeugdgezondheid voor adolescenten draagt bij aan een nog gezondere jeugd.
In 2021 heeft de GGD een voorstel voor de gewenste situatie over de uitvoering en financiering van
Jeugdgezondheid voor adolescenten uitgewerkt in een projectplan. GGD NOG gaat vanuit de visie
‘Meegroeien met een generatie’ ervan uit dat jeugdgezondheid actief is op verschillende niveaus:
individueel, collectief en beleid en netwerken.
1.4. Bij afspraken voor langere duur heeft GGD NOG duidelijkheid over het budget en is de kwaliteit
van de uitvoering beter geborgd. Collectieve afnamen leveren ook schaalvoordelen op.
De tot 2022 bestaande praktijk met jaarlijkse subsidieafspraken en wisselende invulling werkt
belemmerend voor een goede uitvoering. Met structurele afspraken kan GGD NOG personeel vast in
dienst nemen, zodat de kwaliteit en continuïteit van de uitvoering van Jeugdgezondheid
Adolescenten is geborgd.
Verder levert (sub)regionale samenwerking tussen gemeenten schaalvoordelen op. Hierdoor wordt
het mogelijk om Jeugdgezondheid Adolescenten op alle scholen voor voortgezet onderwijs efficiënt
en effectief uit te voeren.
1.5. Door opname in de inwonerbijdrage worden de kosten van jeugdgezondheid evenwichtig
verdeeld over de gemeenten.
Scholen voor voortgezet onderwijs (VO) zijn niet evenredig gespreid over de 21 betrokken
gemeenten. Bij afname van Jeugdgezondheid Adolescenten door afzonderlijke gemeenten bestaat
het risico dat gemeenten met een centrumfunctie en veel VO-scholen ook betalen voor leerlingen uit
andere gemeenten. Door collectieve afname betaalt iedere gemeente naar rato van het aantal
inwoners. Overigens hebben gemeenten zonder voortgezet onderwijs zo ook invloed op de invulling
van Jeugdgezondheid Adolescenten voor hun eigen jeugdigen.
1.6. We blijven op het kostenniveau van 2021 voor de gemeenten die Jeugdgezondheid Adolescenten
reeds afnemen.
Gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan een raming van de te verwachten kosten.
Op totaalniveau stijgen de kosten als meer gemeenten deelnemen. Uitgangspunt is het bestaande
uitgavenniveau. Voor de gemeenten die reeds Jeugdgezondheid Adolescenten bij de GGD afnemen is
er alleen verschuiving van de kosten tussen inwonerbijdrage en subsidie.

Kanttekeningen

1.1. De inwonerbijdrage stijgt. Hier tegenover staat dat de huidige subsidies komen te vervallen.
In de voorstellen gaan wij uit van een stijging van de inwonerbijdrage met € 0,57. Daar staat
tegenover dat de beschikkingen voor de subsidieaanvragen komen te vervallen. In bijlage 2 staan de
gevolgen per gemeente.
1.2. Voor een aantal gemeenten houdt het voorstel in dat zij nu het aanbod Jeugdgezondheid
Adolescenten van GGD NOG gaan afnemen. Dit houdt mogelijk ook een kostenstijging in.
Enkele gemeenten nemen nu Jeugdgezondheid Adolescenten niet af van GGD NOG. Het gaat echter
om een wettelijke taak waarvoor het rijk financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. Gemeenten
blijven invloed houden op de invulling van het aanbod.
1.3. Enkele gemeenten hebben de uitvoering van Jeugdgezondheid Adolescenten bij andere
organisaties belegd.
Jeugdgezondheid Adolescenten is een wettelijke taak van de gemeente die belegd moet worden bij
een erkende jeugdgezondheidszorgorganisatie. Door Jeugdgezondheid Adolescenten bij GGD NOG te
beleggen voldoen de gemeenten aan de wettelijke verplichting. Dit is onderwerp van gesprek tussen
de gemeenten en de GGD bij de invulling van het aanbod.
2
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Financiën

De voorstellen komen neer op een stijging van inwonerbijdrage met € 380.000. Dit is € 0,57 per
inwoner. Daar staat een daling tegenover van subsidie/maatwerk bijdrage van € 347.352. In de
bijlage staat een verdeling van de inwonerbijdrage per gemeente.

Vervolg

Op 7 april a.s. bespreekt het algemeen bestuur de concept-Programmabegroting 2023. In die
vergadering wordt dit voorstel om JG Adolescenten op te nemen in de inwonerbijdrage
meegenomen als 2e begrotingswijziging bij de Programmabegroting 2023. Gemeenten kunnen hierop
een zienswijze indienen. In de vergadering van 7 juli 2022 stelt het algemeen bestuur de
Programmabegroting vast.

Communicatie

De gebruikelijke communicatie rondom vergaderstukken voor het algemeen bestuur.

Warnsveld, 7 maart 2022
Het dagelijks bestuur,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen

1. Toelichting 2e begrotingswijziging 2023 – Opnemen JG adolescenten in de inwonerbijdrage
2. Overzicht huidige bedragen per gemeente en bedragen vanaf 2023
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Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

BESLUIT:

de 2e wijziging van de begroting 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2022

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

GGD Noord- en Oost-Gelderland

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

2e begrotingswijziging 2023

1
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2e begrotingswijziging 2023
Het dagelijks bestuur van GGD NOG heeft de 1e begrotingswijziging 2023 opgesteld. Na bespreking in het
algemeen bestuur op 7 april 2022 zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de gemeenteraden. De raden
kunnen desgewenst tot 7 juni 2022 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op 7 juli
2022 over de begrotingswijzigingen.
Het algemeen bestuur besloot op 18 november 2021 in de Uitgangspuntennota 2023 het voorstel aan te
kondigen om vanaf 2023 Jeugdgezondheid Adolescenten op te nemen in de inwonerbijdrage. Het dagelijks
bestuur heeft dit besluit verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2023.Dit heeft invloed op de inwonerbijdrage
2023 en leidt tot verschuivingen tussen de programma’s. In het onderstaande overzicht staan per programma
de ramingen van de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 en de verschillen daartussen.
Bedragen in € 1.000
Rekening van baten en lasten per
programma

1e begrotings
wijziging 2023

2e begrotings
wijziging 2023

afwijking

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

1.055
5.449
-4.394
0
0
-4.394

755
5.505
-4.750
0
0
-4.750

-300
56
-356
0
0
-356

7.124
8.055
-931
0
0
-931

7.124
8.055
-931
0
0
-931

0
0
0
0
0
0

558
2.035
-1.477
28
0
-1.505

558
2.035
-1.477
28
0
-1.505

0
0
0
0
0
0

52
7.132
-7.080
0
0
-7.080

52
7.156
-7.104
0
0
-7.104

0
24
-24
0
0
-24

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

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

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

2e begrotingswijziging 2023
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Bedragen in € 1.000
Rekening van baten en lasten per
programma

1e begrotings
wijziging 2023

2e begrotings
wijziging 2023

afwijking

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

14.161
450
13.711
0
199
13.910

14.541
450
14.091
0
199
14.290

380
0
380
0
0
380

Toelichting:
Jeugdgezondheid Adolescenten
De baten voor Jeugdgezondheid Adolescenten zijn opgenomen in de inwonerbijdrage en presenteren we onder
het programma inwonerbijdrage. Hierdoor komen de subsidieopbrengsten te vervallen. De baten bij het
programma Jeugdgezondheid dalen hierdoor met € 300.000. De lasten voor Jeugdgezondheid Adolescenten
presenteren we wel bij het programma Jeugdgezondheid. Doordat nu alle gemeenten, behalve Apeldoorn,
deelnemen stijgen de lasten.
Overhead
Een deel van de hogere baten voor Jeugdgezondheid Adolescenten is voor de dekking van overheadlasten. De
lasten bij het programma overhead stijgen met € 24.000.
Inwonerbijdrage en projecten
De inwonerbijdrage stijgt met € 380.000. Dit komt doordat Jeugdgezondheid Adolescenten is opgenomen in de
inwonerbijdrage.
Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Bedragen in € 1.000
Staat van baten en lasten

1e begrotings
wijziging 2023

2e begrotings
wijziging 2023

afwijking

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

GGD Noord- en Oost-Gelderland

22.950
23.121
-171
28
0
0

23.030
23.201
-171
28
199
0

80
80
0
0
0
0

2e begrotingswijziging 2023
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Meerjarenbegroting per programma 2023-2026
bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per
programma

1e begrotings
wijziging 2023

2e begrotings
wijziging 2023

Meerjaren
raming 2024

Meerjaren
raming 2025

Meerjaren
raming 2026

1.055
5.449
-4.394
0
0
-4.394

755
5.505
-4.750
0
0
-4.750

755
5.505
-4.750
0
0
-4.750

755
5.505
-4.750
0
0
-4.750

755
5.505
-4.750
0
0
-4.750

7.124
8.055
-931
0
0
-931

7.124
8.055
-931
0
0
-931

7.124
8.020
-896
0
0
-896

7.124
8.020
-896
0
0
-896

7.124
8.020
-896
0
0
-896

558
2.035
-1.477
28
0
-1.505

558
2.035
-1.477
28
0
-1.505

558
2.147
-1.589
28
112
-1.505

558
2.035
-1.477
28
0
-1.505

558
2.035
-1.477
28
0
-1.505

52
7.132
-7.080
0
0
-7.080

52
7.156
-7.104
0
0
-7.104

52
6.793
-6.741
0
0
-6.741

52
6.672
-6.620
0
0
-6.620

52
6.330
-6.278
0
0
-6.278

14.161
450
13.711
0
199
13.910

14.541
450
14.091
0
199
14.290

14.342
450
13.892
0
0
13.892

14.221
450
13.771
0
0
13.771

13.879
450
13.429
0
0
13.429

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

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

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

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

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

GGD Noord- en Oost-Gelderland

2e begrotingswijziging 2023
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Meerjarenbegroting totaal GGD 2023-2026
bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten

1e begrotings
wijziging 2023

2e begrotings
wijziging 2023

Meerjaren
raming 2024

Meerjaren
raming 2025

Meerjaren
raming 2026

23.030
23.201
-171
28
199
0

22.831
22.915
-84
28
112
0

22.710
22.682
28
28
0
0

22.368
22.340
28
28
0
0

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

GGD Noord- en Oost-Gelderland

22.950
23.121
-171
28
0
0

2e begrotingswijziging 2023
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Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2023

Gemeente

Aantal
inwoners
31-12-2021
incl
Apeldoorn

Aantal
inwoners
30-12-2021
excl
Apeldoorn

1e begrotings
wijziging 2023

Toevoeging
2e begrotings
JG
wijziging 2023
adolescenten

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

27.100
43.850
36.075
58.547
36.349
29.607
39.386
29.177
300.091

27.100
43.850
36.075
58.547
36.349
29.607
39.386
29.177
300.091

483.375
782.141
643.460
1.044.287
648.347
528.092
702.517
520.422
5.352.642

15.381
24.888
20.475
33.229
20.630
16.804
22.354
16.560
170.322

498.756
807.028
663.935
1.077.516
668.978
544.896
724.872
536.982
5.522.964

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

165.586
20.888
33.260
12.305

0
20.888
33.260
12.305

18.979
34.071
24.996

18.979
34.071
24.996

48.327
358.412

48.327
192.826

1.424.269
372.574
593.250
219.481
-3.617
338.523
607.715
445.847
-7.254
861.996
4.852.784

0
11.855
18.877
6.984
0
10.772
19.338
14.187
0
27.429
109.442

1.424.269
384.429
612.127
226.465
-3.617
349.295
627.053
460.034
-7.254
889.424
4.962.226

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.739
27.260
48.859
28.220
23.931
24.599
176.608

23.739
27.260
48.859
28.220
23.931
24.599
176.608

423.426
486.229
871.485
503.353
426.851
438.766
3.150.109

13.473
15.472
27.731
16.017
13.582
13.962
100.237

436.900
501.701
899.216
519.369
440.433
452.727
3.250.346

Totaal GGD NOG
835.111
669.525
Korting Hattem ivm logopedie
Korting Voorst ivm logopedie
Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner
Bijdrage per inwoner
Bijdrage per inwoner Apeldoorn

13.355.535
3.617
7.254
13.366.406
17,837
8,601

380.000
0
0
380.000
0,568
0,000

13.735.535
3.617
7.254
13.746.407
18,404
8,601

GGD Noord- en Oost-Gelderland

2e begrotingswijziging 2023
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Overzicht Inwonerbijdrage JG Adolescenten, subsidie en maatwerk en extra lasten 2023

Gemeente

verhoging
minder
Aantal
minder subsidie
extra lasten
maatwerk
inwoners inwonerbijdrage
JG adolescenten
2023
2023
obv 2022
31-12-2021

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

27.100
43.850
36.075
58.547
36.349
29.607
39.386
29.177
300.091

15.381
24.888
20.475
33.229
20.630
16.804
22.354
16.560
170.321

15.482
25.031
20.599
33.261
20.573
16.882
22.464
16.579
170.871

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-101
-143
-124
-32
57
-78
-110
-19
-550

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

165.586
20.888
33.260
12.305
18.979
34.071
24.996
48.327

0
11.855
18.877
6.984
10.772
19.338
14.187
27.429

11.918
18.952
0
10.718
19.378
14.156
27.459

0
0
0
0
0
0
0
0

0
-63
-75
6.984
54
-40
31
-30

358.412

109.442

102.581

0

6.861

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Regio Noord Veluwe

23.739
27.260
48.859
28.220
23.931
24.599
176.608

13.473
15.472
27.731
16.017
13.582
13.962
100.237

0
0
0
0
0
0
0

13.357
0
24.526
15.979
2.575
2.453
58.890

116
15.472
3.205
38
11.007
11.509
41.347

Totaal GGD NOG

835.111

380.000

273.452

58.890

47.658
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Algemeen bestuur
Agendapunt:

10

Overlegdatum:

7-4-2022

Portefeuillehouder:

C.M. de Waard-Oudesluijs

Adviesnota
Onderwerp

Overdrachtsdocument voor het nieuwe GGD-bestuur

Voorstel

1. kennis te nemen van het Overdrachtsdocument voor het nieuwe GGD-bestuur, met een terugblik
op de afgelopen bestuursperiode en aandachtspunten voor de bestuursperiode 2022-2026;
2. het Overdrachtsdocument aan te vullen indien u dat wenselijk vindt.

Inleiding

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Daarmee komt er een nieuw
algemeen en dagelijks bestuur bij de GGD. Wij hebben voor het nieuw aan te treden algemeen
bestuur een overdrachtsdocument opgesteld. Dit document treft u hierbij aan.
Belangrijke onderdelen in dit overdrachtsdocument zijn de COVID-19-bestrijdiing en GGD NOG
Robuust. Dit document willen wij aanbieden aan het nieuwe algemeen bestuur in de vergadering van
7 juli 2022.

Beoogd effect

Een overdrachtsdocument voor het nieuwe GGD-bestuur, waarmee dat bestuur inzicht krijgt in de
belangrijkste ontwikkelingen van de GGD.

Argumenten

1.1 Dit document geeft de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen bestuursperiode weer.
Er wordt ingegaan op de taken van de GGD en de invloed van de gemeenten hierop. De
terugblik op de afgelopen periode gaat voornamelijk over de COVID-19-bestrijding en over de
takendiscussie, uitmondend in het programma GGD NOG Robuust. Wij gaan bovendien kort in
op de door uw bestuur vastgestelde Bestuursagenda 2019-2023 en de organisatieontwikkeling.
In de vooruitblik naar de nieuwe bestuursperiode staan enkele verwachte gevolgen van de
coronaperiode voor het werk van de GGD. Verder gaan we in op de relatie tussen gemeenten en
GGD; vooral voortvloeiend uit de aandachtspunten binnen GGD NOG Robuust. De notitie sluit af
met een korte beschouwing op de toekomst van de publieke gezondheidszorg.
1.2. Het nieuwe algemeen bestuur heeft hiermee basiskennis over de afgelopen bestuursperiode en
aandachtspunten voor de komende periode.
De ervaringen van het huidige GGD-bestuur van deze bestuursperiode kunnen bruikbaar zijn
voor het volgende GGD-bestuur. Het nieuwe GGD-bestuur bepaalt waar het voortbouwt op het
overdrachtsdocument, bijvoorbeeld bij het opstellen van een nieuwe bestuursagenda.
2.1 Wellicht heeft het algemeen bestuur andere aandachtspunten die het mee wil geven aan een
nieuw bestuur.
Het overdrachtsdocument is door ons dagelijks bestuur opgesteld. Het is mogelijk dat er vanuit
uw bestuur andere of aanvullende onderwerpen worden aangedragen die u wilt voorleggen aan
1
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het nieuw aan te treden bestuur. Wanneer u dat wenst, kunnen we het overdrachtsdocument
aanpassen of aanvullen.

Kanttekeningen

1.1 Het document geeft slechts een beperkt beeld van de ontwikkelingen in de afgelopen
bestuursperiode.
Het is geen uitputtend document geworden. Er is gekozen voor een beknopt en overzichtelijk
document dat de belangrijkste ontwikkelingen beschrijft. Uiteraard is er veel meer gebeurd en
komen meer ontwikkelingen op de GGD af. Voor een goede start van het nieuwe bestuur gaan
we ervan uit dat dit op dit moment voldoende is.

Financiën

Niet van toepassing.

Vervolg

Na eventuele aanpassing en accordering van het overdrachtsdocument door het algemeen bestuur,
wordt het aangeboden aan het nieuwe algemeen bestuur in de vergadering van 7 jul 2022.

Communicatie

Zoals gebruikelijk rondom vergaderingen van het algemeen bestuur.

Warnsveld, 7 maart 2022
Het dagelijks bestuur,
drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen

1. Overdrachtsdocument bestuur.
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OVERDRACHTSDOCUMENT

Overdracht Dagelijks Bestuur
GGD Noord- en Oost-Gelderland
Bestuursperiode 2018-2022
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Terug- en vooruitblik

Woord vooraf

De bestuursperiode
2018-2022 van GGD
Noord- en OostGelderland is ten
einde. Het was een
zeer intensieve
periode;
waarschijnlijk de
meeste intense in
de geschiedenis
van de GGD.
In dit overdrachtsdocument voor
het nieuwe GGD-bestuur schetsen
wij een beeld van de afgelopen
bestuursperiode. Wij noemen de
belangrijkste ontwikkelingen in de
afgelopen vier jaar en werpen een
blik vooruit naar enkele
belangrijke opgaven voor de
komende periode.
Allereerst geven wij echter een
beknopte inzage in het veelzijdige
werk van de GGD en de invloed
van de gemeenten hierop.

Met deze terug- en vooruitblik
dragen wij bij aan een goede start
voor het nieuwe GGD-bestuur in de
bestuursperiode 2022 – 2026.
Wij wensen het nieuwe GGDbestuur alle goeds bij het inzetten
van de GGD voor de gezondheid
van onze inwoners.

Het dagelijks bestuur van
GGD Noord- en Oost-Gelderland
Maart 2022

Overdrachtsdocument Dagelijks Bestuur 2018-2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland
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Introductie

Over de GGD

De GGD is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten die de gezondheid van de inwoners bewaakt,
beschermt en bevorderd. De GGD wil inwoners en gemeenten een ‘Gezond houvast’ bieden.
Wet publieke gezondheid
De gemeentelijke taken op het gebied van de
publieke gezondheid staan in de Wet publieke
gezondheid (Wpg) en enkele andere wetten. De
gemeenten binnen een veiligheidsregio moeten een
regionale gezondheidsdienst in stand houden.
De samenwerking tussen de gemeenten is
beschreven in de Samenwerkingsregeling GGD
Noord- en Oost-Gelderland.

Taken van de GGD
Een aantal taken uit de Wpg moeten gemeenten
door de GGD laten uitvoeren (bijvoorbeeld
infectieziektebestrijding); een aantal andere taken
kunnen zij door de GGD laten uitvoeren
(bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg). Daarnaast
beleggen ook anderen taken bij de GGD, zoals de
rijksoverheid of de politie.
De GGD doet onderzoek naar de
gezondheidstoestand van de inwoners in de regio,
bijvoorbeeld door het uitvoeren van
Gezondheidsmonitors of via de Academische
Werkplaats Agora. De gemeenten gebruiken de
resultaten van het onderzoek bij het maken van
gemeentelijk beleid.
Resultaten van onderzoek staan op de website
Kompas Volksgezondheid Noord- en Oost-Gelderland
Meer informatie over de dienstverlening van de GGD
(basistaken en plustaken) is te vinden op de website
van de GGD. Zie
https://www.ggdnog.nl/professionals/over-deggd/over-ons.

4
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In onderstaand overzicht delen wij de taken van de GGD in naar soort en invloed.

5

|

GGD Noord- en Oost Gelderland Overdrachtsdocument Dagelijks Bestuur 2018-2022

234

Bestuursperiode 2018-2022

Een terugblik op vier jaar GGD

Wij blikken kort terug
op de belangrijkste
gebeurtenissen in de
afgelopen periode.
Daarmee laten we
onbesproken het vele
reguliere werk dat de
medewerkers van de
GGD verricht(t)en om de
gezondheid van onze
inwoners te bevorderen;
ook onder beperkende
omstandigheden.
6
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Bestrijding van COVID-19
Vanaf februari 2020 kreeg de COVID-19-bestrijding een voor de GGD
ongekende omvang; en ook in 2022 is de GGD daar nog volop mee
bezig. De taken van de GGD bestaan uit het adviseren en informeren
van burgers en professionals, testen, bron- en contactonderzoek en
vaccineren. De bestuurlijke aansturing hiervan berust bij het
ministerie van VWS en de Veiligheidsregio NOG. De GGD zorgde
samen met de Veiligheidsregio (GHOR) voor de coördinatie van de
zorgcontinuïteit in de niet-acute zorg in de regio.

In korte tijd is een projectorganisatie in het leven geroepen van
waaruit de COVID-19-bestrijding werd vormgegeven. Zowel de
personeelsomvang als de omzet van de GGD verveelvoudigde.
De medewerkers van de covid-projectorganisatie en de reguliere
GGD moesten steeds met de ontwikkelingen meebewegen;
opschalen en afschalen. Dit heeft veel gevraagd van de flexibiliteit
van de medewerkers maar heeft ook het innovatieve vermogen van
de GGD
versterkt.
GGD Noord- en Oost Gelderland
Overdrachtsdocument
Dagelijks Bestuur 2018-2022
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GGD NOG Robuust
Vanaf 2020 heeft het algemeen bestuur
gesproken over de zogenoemde
takendiscussie. Dit heeft geresulteerd in het
programma GGD NOG Robuust.
De takendiscussie bestond uit twee
elementen, te weten een zoektocht naar:
1. besparingsmogelijkheden voor de
gemeenten, en
2. het tegengaan van de gesignaleerde
kwetsbaarheid van de GGD.
Uit onderzoek naar mogelijke bezuinigingsopties kwam naar voren dat de GGD qua
formatie de kleinste zelfstandig gepositioneerde GGD in Nederland is. Bezuinigen op
de GGD bleek daarmee geen wenselijke
optie. Alternatieven waren het toevoegen
van taken bij de GGD of het doen van
investeringen. Bij de gemeenten bleek
onvoldoende draagvlak te bestaan voor het
toevoegen van taken aan de GGD. Meer
steun was er voor het doen van investeringen en tegelijkertijd het verkennen van
samenwerkingsmogelijkheden op het gebied
van bedrijfsvoering met andere
organisaties.

Koersnotitie
Het algemeen bestuur heeft in een Koersnotitie uitgangspunten vastgelegd voor de
positionering van de GGD en de relaties
tussen de GGD en de gemeenten. De
volgende afspraken zijn gemaakt:
• de besluitvorming die de
basisinfrastructuur aangaat is altijd
regionaal (NOG-niveau), en
• gemeenten worden vroeg in het
ontwikkelproces van nieuwe
producten en diensten betrokken.
Gemeenten bleken in grote lijnen tevreden
te zijn over de deskundigheid en inzet van
de GGD-professionals. Tegelijkertijd werden
verbeterpunten en kwetsbaarheden
geconstateerd.

Het algemeen bestuur besloot de volgende
aandachtspunten op te pakken:
1. Beter inspelen op de vraag van
gemeenten
2. Vanuit partnerschap afspraken
maken
3. Data: veiligheidsrisico’s wegnemen
en gemeenten beter faciliteren met
data
4. Arbeidsmarkt
5. Bedrijfsvoering
6. Communicatie
7. Medische milieukunde

Koersnotitie in praktijk brengen
Deze aandachtspunten zijn verder
uitgewerkt in de notitie ‘Koersnotitie in de
praktijk brengen’.
Hierin is een schets gegeven van de aanpak
van deze aandachtspunten en de kosten die
hiermee gemoeid zijn.
Belangrijk onderdeel van de versterking van
de GGD is het vraaggericht werken. De GGD
sluit zo flexibel en vraaggericht mogelijk
aan bij lokale vragen. Gemeenten worden
vroeg in het ontwikkelproces van nieuwe
producten en diensten betrokken. Daarom
investeert de GGD in relatiemanagement en
in projectmatig werken. Bovendien gaat de
GGD de samenwerkingscultuur versterken.
Daarnaast is in principe gekozen voor
volledige participatie in Het Servicecentrum
(een samenwerking van een aantal GGD’en
rondom de bedrijfsondersteuning) en
verdergaande samenwerking met de
Veiligheidsregio NOG, vooral rond
crisisbeheersing.
Het programma GGD NOG Robuust loopt tot
2026. De resultaten van de verschillende
onderdelen worden periodiek gemonitord en
gecommuniceerd naar het bestuur.

Overdrachtsdocument Dagelijks Bestuur 2018-2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland
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Bestuursagenda 2019-2023
NOG Gezonder
Het nieuwe GGD-bestuur stelt een bestuursagenda
vast voor de komende bestuursperiode. Hierin
bepalen de gemeenten de koers voor de GGD en
werkt de GGD samen met de gemeenten aan de
uitwerking hiervan. In de Bestuursagenda 2019 – 2023
NOG Gezonder zijn vier prioriteiten genoemd:
1.
2.
3.
4.

Organisatieontwikkeling
In de loop van 2021 is de GGD begonnen met
een doorstart van de organisatieontwikkeling.
Het doel is om de organisatie zodanig in te
richten dat deze past bij de in de koersnotitie
geformuleerde doelstellingen, zoals het beter
inspelen op de vraag van de gemeenten.
In 2022 wordt hiermee een start gemaakt.

NOG gezondere jeugd
NOG gezondere leefomgeving
NOG gezonder oud worden
NOG gezondere leefstijl

Hierbij sluit de GGD aan bij de landelijke
ontwikkelingen en bij het gezondheidsbeleid
en de preventieagenda’s van de gemeenten.
Door de coronapandemie en de inzet van de GGD
op de bestrijding daarvan is de uitwerking van de
Bestuursagenda onder druk komen staan.

8
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2022-2026

Vooruitblik op de
nieuwe bestuursperiode
Hiervoor is ingegaan op enkele belangrijke ontwikkelingen in de afgelopen
bestuursperiode. Met deze ontwikkelingen krijgt ook het nieuwe bestuur van de
GGD te maken. We noemen hier een aantal belangrijke aandachtspunten.

De gevolgen van COVID-19
De coronapandemie heeft ook de komende periode
grote invloed op het werk van de GGD. Het betekent
onder meer dat de GGD de komende jaren te maken
heeft met:
 Het geven van uitvoering aan de
coronabestrijding.
 Het integreren van de projectorganisatie
COVID-19 in de reguliere organisatie.
 Landelijk beleid voor de organisatie van de
infectieziektebestrijding.
 Het belang van een goede gezondheid en
preventie.
 Het afnemend vertrouwen in
overheidsorganisaties en wetenschap.
Er blijft veel te doen voor de GGD, waarbij in
toenemende mate een beroep wordt gedaan op de
overtuigingskracht en een goede onderbouwing van
de advisering door de GGD.

Beleidsinhoudelijke
ontwikkelingen
Enkele actuele beleidsinhoudelijke
ontwikkelingen staan beschreven in
hoofdstuk 3 van de Uitgangspuntennota
2023. Gemakshalve verwijzen wij hier naar
deze Uitgangspuntennota.

Arbeidsmarkt
Landelijk is er een tekort aan artsen en
verpleegkundigen. Dit speelt onder meer bij
jeugdartsen en forensisch artsen. Het is
belangrijk dat dit wordt aangepakt. De GGD
oriënteert zich op diverse mogelijkheden
(herijking functiehuis, verstrekken
arbeidsmarkttoelage, bieden van opleidingsplekken e.d.) om het werken bij de GGD
aantrekkelijk te maken en te houden.

Financieel

‘Het nieuwe GGDbestuur kan bevorderen
dat de verbinding
tussen gemeenten en
GGD verstevigd wordt.’
10

|

De GGD is financieel gezond. De begroting
en meerjarenraming zijn sluitend. Het
weerstandsvermogen is voldoende om
risico’s op te vangen. Door de extra gelden
uit GGD NOG Robuust is de GGD in staat om
robuustheid te creëren en een kwaliteitsslag
te maken.
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Nieuwe bestuursagenda
Het nieuwe algemeen bestuur van de GGD kan
opnieuw een bestuursagenda opstellen om richting te
geven aan het beleid van de GGD. We kunnen ons
voorstellen dat hierbij voortgebouwd wordt op de
vorige bestuursagenda en op het landelijk beleid.

De toekomst van de
publieke gezondheid
Uit verschillende publicaties (Verwey-Jonker
Instituut, Ministerie van VWS, VNG) komt een
pleidooi naar voren voor versterking van de
publieke gezondheidszorg en inzet op
gezondheidsbescherming en preventie.
Er wordt onder meer gepleit voor:
 Een integrale en langdurige
programmatische aanpak voor het
realiseren van gezondheidswinst, onder
meer gericht op maatschappelijke
oorzaken en leefstijl.
 Aanpassing van wetgeving, waaronder
modernisering van de Wpg met behoud
van de regierol van gemeenten.
 Versterking van de rol en taken van de
GGD’en en een eenduidiger
basistakenpakket voor de GGD’en.
 Een samenhangende aanpak tussen
landelijk, regionaal en lokaal beleid.
Het nieuwe GGD-bestuur kan bevorderen dat de
verbinding tussen gemeenten en GGD verstevigd
wordt om gezamenlijk een antwoord te vinden
op de grote uitdagingen binnen de publieke
gezondheidszorg. In het belang van de
gezondheid en het welbevinden van onze
inwoners.
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