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DATUM  15 juni 2020 

AGENDAPUNT  3.05.01 

ONDERWERP  Zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands 

Noorden 

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Zorg en voorzieningen 

ZAAKNUMMER  ZK20000912 

AANLEIDING  In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke 

regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de 

begroting voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In 

de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is 

vastgesteld dat de deelnemer i.c. de gemeente 10 weken de tijd heeft om haar zienswijze 

kenbaar te maken aan de GR. Het dagelijks bestuur van de GR Gemeentelijke 

Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN) heeft de jaarstukken 2019 en de begroting 

2021 toegezonden. Zij stelt uw raad in de gelegenheid uw zienswijze op deze stukken in te 

dienen. Het algemeen bestuur zal de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 in de 

vergadering van 1 juli 2020 behandelen. 

KADER  De Wet gemeenschappelijke regelingen, de GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands 

Noorden en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 

2019). 

WIJ STELLEN VOOR  1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019. 

2. Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het 

rekeningresultaat 2019. 

3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 De Gemeentelijke gezondheidsdienst Hollands Noorden is ingesteld voor het bewaken, 

beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-

Holland-Noord door: 

 het bewaken van de gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten 

hierover actief te verspreiden; 

 het beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid 

met preventie, bestrijding en voorlichting; 

 het bevorderen van individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van 

gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg. 
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ONDERBOUWING  1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019. 

Jaarstukken 2019 

Het jaar 2019 stond voor de GGD HN in het teken van het op orde brengen van de basis en 

de speerpunten per programma. Ook is de GGD HN gestart met de voorbereidingen op de 

invoering van de Omgevingswet en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. In 2019 

is de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) onder gemeentelijke 

verantwoordelijkheid gekomen en uitgevoerd door de GGD HN.   

 

De programma’s zijn in 2019 onderverdeeld in:  

 Jeugd (6 speerpunten) 

 Infectieziektebestrijding (8 speerpunten) 

 Kwetsbare Inwoners (4 speerpunten) 

 Veilig Thuis (2 speerpunten) 

 Onderzoek, Beleid en Preventie (4 speerpunten) 

 

De programmaverantwoording 2019 beschrijft per programma de doelstellingen en de 

speerpunten. In totaal waren er 24 speerpunten, waarvan het maatschappelijk effect en het 

beoogde resultaat geheel, gedeeltelijk of niet gerealiseerd zijn. In de jaarstukken is bij de 

speerpunten nog geen onderheid gemaakt tussen GR taken en aanvullende diensten  (voor 

gemeenten /derden). In 2021 is het voor de GGD haalbaar om bij de verantwoording 2020 

een overzicht van alle plustaken per gemeente weer te geven. Deze transparantie over de 

aanvullende taken geeft de gemeenten inzicht in het werk van de GGD in relatie tot de 

reguliere taken.     

 

Aanvullende diensten  

Naast de GR taken heeft de GGD in het kader van aanvullende diensten aan de gemeente 

de volgende taken uitgevoerd: 

 Opvoedondersteuning 

 Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) 

 Toezicht/handhaving Kinderopvang 

 Lijkschouwingen 

 Veilig Thuis  

Bijlage 2 biedt een overzicht van de gerealiseerde opbrengsten per gemeente voor 

aanvullende dienstverlening. 

 

In 2021 is het voor de GGD haalbaar om bij de verantwoording 2020 een overzicht van alle 

plustaken per gemeente weer te geven. Deze transparantie over de aanvullende taken 

geeft de gemeenten inzicht in het werk van de GGD in relatie tot de reguliere taken.  

 

Doeltreffendheid  

De aanbiedingsbrief bij de jaarstukken laat een totaal overzicht zien van de belangrijkste 

kwantitatieve resultaten op kerntaken. Hieruit blijkt dat de GGD haar GR taken heeft 

uitgevoerd. Hoofdstuk 1.1. beschrijft de doelstellingen en resultaten op speerpunten per 

programma. In totaal waren er 24 speerpunten, waarvan de bijbehorende beoogde 

resultaten, geheel gedeeltelijk of niet gerealiseerd zijn. In de zienswijze over de jaarstukken 

2018 is verzocht om in de verantwoording 2019 inhoudelijke kengetallen 
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(effectindicatoren) toe te voegen. In de jaarrekening 2019 beschrijft de GGD het 

maatschappelijk effect veelal middels interne resultaten. Echter, het maatschappelijke 

effect bestaat ook uit de effecten op de samenleving. Deze zijn niet in de jaarrekening 2019 

opgenomen. Met de voorgestelde zienswijze wordt de GGD gevraagd om in de 

jaarrekening 2020 de maatschappelijk effecten op de samenleving te verantwoorden. 

Nieuw in de verantwoording is het overzicht “Jaarrekening in één oogopslag”. Dit overzicht 

geeft informatie over het werkgebied, de governance en het financiële resultaat. Het geeft 

echter geen kwantitatieve of kwalitatieve informatie over de dienstverlening.  

 

Risico’s 

Weerstandsvermogen 

Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. 

De algemene reserve van de GGD bedraagt € 141.000 positief na verwerking van de 

resultaatbestemming 2018. In het toetsingsformulier wordt vermeld dat de 

geprognosticeerde risico’s in 2019 niet zijn opgetreden en dat de algemene reserve niet is 

aangesproken. 

 

De risico’s uit normale bedrijfsvoering zijn voor 2020 ingeschat op € 750.000. De GGD heeft 

onvoldoende reserves opgebouwd om deze risico’s op te vangen. Hierbij zijn de 

uitzonderlijke risico’s in verband met doorontwikkeling digitaal dossier GGD/JGZ en de 

gevolgen van het coronavirus zelfs buiten beschouwing gelaten.  

 

Uitgedrukt in cijfers is de situatie als volgt: 

Geïnventariseerde risico’s: € 1.065.000 

Weerstandsvermogen: € 141.000 

Tekort: € 924.000 

 

Bij de resultaatbestemming wordt daarom een voorstel gedaan om het eigen vermogen te 

versterken uit de bestemming van het resultaat over 2019. Als het bestuur instemt met de 

versnelde opbouw van de algemene reserve dan is deze toereikend om de financiële 

gevolgen van deze risico’s af te dekken. 

 

2. Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het 

rekeningresultaat 2019 

Voorstel resultaatbestemming 

De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 1.373.000. Het volgende voorstel 

voor resultaat bestemming wordt aan het algemeen bestuur ter besluitvorming voorgelegd: 

 

a. Toevoeging algemene reserve (financieel herstelplan)                € 180.000 

b. Toevoeging egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma (RVP)             € 164.000 

                                                                                                                                ----------------- 

                        € 344.000 
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1 Amendement vertegenwoordiger Heerhugowaard AB GGD 27 november 2019: In de tweede 

begrotingswijziging 2019 de baten Jeugd te verlagen met € 164.000 en dit bedrag toe te voegen aan de 

egalisatiereserve RVP. De vergadering besloot op het amendement terug te komen bij de behandeling van 

de jaarstukken. 

c. Extra toevoeging algemene reserve tot maximum 2,5% van de lasten          € 745.000 

d. Bestemmingsreserve Coronavirus                  € 284.000 

                                                                                                                                ---------------- 

                                                                                                                                € 1.373.000 

 

Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 

Gezien gemaakte afspraken door gemeenten en GGD voor de uitvoering van het RVP en 

gezien het amendement van Heerhugowaard1 is de toevoeging van de voor de uitvoering 

van het RVP geoormerkte middelen aan de egalisatiereserve RVP logisch. Door een hoger 

aantal uitgevoerde vaccinaties dan begroot heeft de egalisatiereserve eind 2019 een 

negatief saldo van € 65.000. Door de toevoeging van € 164.000 ontstaat een positieve 

egalisatiereserve van € 99.000.  

 

Opbouw algemene reserve 

In het vastgestelde financieel herstelplan 2018 gaat de GGD uit van een jaarlijkse 

toevoeging van € 180.000 aan de algemene reserve. Het positieve resultaat 2019 maakt het 

mogelijk om de algemene reserve met een toevoeging van ca. € 925.000 versneld op te 

bouwen tot het maximum. Dit maximum bedraagt volgens de financiële uitgangspunten 

GR-en (FUGR) 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. Dit is € 1.066.000. Met een 

versnelde opbouw van het weerstandsvermogen krijgt de GGD de basis financieel eerder op 

orde dan was beoogd met het financieel herstelplan 2018. Gezien het overwegend 

incidentele karakter van het rekeningresultaat adviseert het college de afgesproken 

reservevorming te versnellen. Hierdoor kan de GGD geprognotiseerde risico’s en 

onverwachte tegenvallers opvangen zonder dat dit direct leidt tot een financieel zorgelijke 

situatie zoals enkele jaren geleden. 

 

Corona 

Het is voorstelbaar dat de Coronacrisis (vanaf 2020) extra kosten en dus ook financiële 

risico’s met zich meebrengt. Nog niet bekend is of en zo ja, in welke mate het Rijk extra 

kosten vanwege de coronacrisis gaat compenseren.  

Gezien de onzekerheden wordt voorgesteld het restant van het rekeningresultaat 

(€ 284.000) aan te merken als bestemmingsreserve Corona. Ons college adviseert om hierbij 

twee voorwaarden te stellen: 

a. Deze bestemmingsreserve is alleen bedoeld voor kosten als gevolg van de 

coronacrisis die in 2020 of 2021 niet of niet geheel door het rijk worden 

gecompenseerd.  

b. Een eventueel positief saldo van deze reserve op 31 december 2021 vloeit terug 

naar de gemeenten. 

 

Doelmatigheid 

In de verantwoording 2019 is per programma een productrealisatie opgenomen. Daarnaast 

zijn beoogde resultaten op de speerpunten 2019 verantwoord. Ook zijn autonome 
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ontwikkelingen vermeld in de programmaverantwoording. Het geheel is gerealiseerd 

binnen de gestelde financiële bestuurlijke kaders. 

 

Controleverklaring  

Er is een goedkeurende verklaring afgegeven over getrouwheid en een 

oordeelsonthouding over rechtmatigheid ten aanzien van de navolging van de 

aanbestedingsrichtlijnen. 

 

3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021. 

Begroting 2021 

Doelstellingen begroting 2021 
Er zijn geen specifieke doelstellingen geformuleerd door de publieke 

jeugdgezondheidszorg aan de inwoners van Koggenland. Algemeen kan gesteld worden 

dat de GGD aansluit bij de visie van de gemeente om vanuit perspectief van de inwoners 

passende ondersteuning te bieden en flexibel in te spelen op vraagstukken. Het accent ligt 

op preventie. Er is goede samenwerking met medewerkers met de zorgteams en de GGD 

draagt bij aan JOGG Koggenland.  

 

Inhoudelijk sluit de begroting aan bij de Kaderbrief.  De GGD voert taken uit die de Wet 

Publieke Gezondheid opdraagt aan de gemeente. Vanaf de begroting 2021 werkt de GGD 

met 4 focuslijnen. Per focuslijn geeft de GGD aan wat het maatschappelijk effect is, welke 

speerpunten zijn er, wie zijn vitale partners en onder welke taken en diensten de focuslijn 

vallen. De focuslijnen zijn: 

- Gezond opgroeien  

- Gezond ouder worden  

- Meedoen naar vermogen  

- Gezonde leefomgeving 

 

Gezond opgroeien 

Deze focuslijn richt zich op de preventieve aanpak vroeg in de levensloop. Het betreft 

onder andere de jeugdgezondheidszorg, Rijksvaccinatieprogramma, Collectieve 

bevordering gezonde leefstijl, monitoring gezondheidssituaties en middelengebruik. Een 

van de activiteiten is deelname aan het programma Kansrijke start en de eerste 1000 dagen, 

waar de GGD en het Zorgteam Koggenland samen in optrekken. Kansrijke start past in de 

lijn conform transitie Jeugdzorg. De GGD draagt bij aan de samenwerking in het zorgteam, 

onderwijs en jeugd.  

 

Gezond ouder worden  

Deze focuslijn richt zich op de ouder wordende inwoner die zo lang mogelijk de eigen regie 

wil en kan houden op zijn of haar leven. De GGD doet dit door inzet op de taken collectieve 

bevordering gezonde leefstijl en monitoring van de gezondheidstoestand.  

Meedoen naar vermogen 

In deze lijn licht de focus op de (jong)volwassen inwoner, op een gezonde leefstijl, 

meedoen in de samenleving en psychisch gezond zijn en blijven. Taken zoals de uitvoering 
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Wet verplichte GGZ, versterken van de weerbaarheid van mensen vallen onder deze 

focuslijn.  

Gezonde leefomgeving 

Ook de GGD is partner in de nieuwe omgevingswet en past hier haar bedrijfsvoering op 

aan. Bij de leefomgeving gaat het om de fysieke en de sociale omgeving waarin mensen 

opgroeien, leven en werken. De leefomgeving is van invloed op leefstijl, gezondheid en 

gevoel van veiligheid.  

Onder deze focuslijn valt dan ook onder andere onderzoeken, medische milieukunde, 

preventie en bestrijding van infectieziekten.  

Meerjarenperspectief 2021-2024  

Voor de jaren na 2021-2024 voorziet de GGD geen grote inhoudelijke wijzigingen. Het 

meerjarenperspectief is gebaseerd op bestaand beleid en het financieel herstelplan 2018. 

 
Indexering  

De begroting 2021 is conform de vastgestelde kaderbrief geïndexeerd.  

 

Financiële bijdrage Koggenland 

In de begroting zijn de bijdragen per deelnemende gemeente  opgenomen: 

Algemene bijdrage GR taken    € 438.000 

JGZ 0-4 jaar      € 318.000 

JGZ 12-18      €   21.000 

Rijksvaccinatieprogramma   €   43.000 

Huisvesting JGZ     €   43.000 

De totale bijdrage is € 864.000. Dit komt overeen met wat in de kadernota 2021 is 

opgenomen. Een geringe afwijking is het gevolg van geactualiseerde inwonersaantallen per 

1-1-2020. 

 

Risico’s 

Voor een totaal van € 750.000 zijn als risico’s opgenomen:  

- Minder opbrengsten medische zorg arrestanten 

- Minder opbrengsten aanvullende diensten jeugdgezondheidzorg 

- Effecten herziening functiewaardering door hogere inschalingen 

- Zelforganisatie 

- Toename meldingen Veilig Thuis 

- Inhuur 10 externe medewerkers Veilig Thuis 

Wij zien dat maatregelen worden genomen. Indien het algemeen bestuur instemt met de 

versnelde opbouw van de algemene reserve bij resultaatbestemming 2019 is de algemene 

reserve toereikend indien risico’s optreden. De risico’s die gepaard gaan met de 

Coronasituatie zijn buiten beschouwing gelaten.  

   

KANTTEKENINGEN  De begroting 2021 sluit met een positief saldo van € 180.000, waarmee in overeenstemming 

met het financieel herstelplan het eigen vermogen van de GGD verder wordt opgebouwd. 

Indien het algemeen bestuur conform de zienswijze besluit is de begroting sluitend en 

verminderen de deelnemersbijdragen.  
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Datum college: 19 mei 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

Een reëel risico voor de begroting en de doelstellingen van 2020 en 2021 is het coronavirus. 

Dit ontwrichtende virus heeft direct zijn weerslag op de samenleving en daarmee op de GR 

GGD. Omdat de gevolgen tot dusver niet zijn te overzien dient kennis genomen te worden 

van het feit dat begrotingen worden overschreden en doelstellingen niet worden gehaald. 

 

DUURZAAMHEID  N.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Nee.  

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 De zienswijze geldt voor alle gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling GGD HN.  

COMMUNICATIE  Op 14 april 2020 heeft de GGD de jaarstukken 2019 en de ontwerpbegroting 2021 naar alle 

betrokken gemeenteraden gestuurd. De gemeente dient voor 25 juni 2020 de GGD 

schriftelijk te informeren over de zienswijze.  

VERVOLG  Het algemeen bestuur van de GGD behandelt tijdens de vergadering van 1 juli 2020 de 

jaarstukken 2019 en de begroting 2021 en neemt hierover een besluit. De raad wordt 

geïnformeerd door het algemeen bestuur van de GR over het besluit over de begroting en 

de jaarstukken en op welke wijze de zienswijze hierbij is betrokken. 

BIJLAGEN  1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2019 GGD Hollands Noorden 

2. Jaarstukken 2019 GGD Hollands Noorden 

3. Aanbiedingsbrief bij de Programmabegroting 2021 GGD Hollands Noorden 

4. Programmabegroting  2021 GGD Hollands Noorden 


