
 

 

 

Beantwoording vragen Regionale Raadscommissie Noordkop over 
GGD jaarstukken en begroting.  
 

 

1. GGD heeft enkele jaren terug bezuinigingsopdracht gekregen, toch zie je een flink stijgende lijn 

in de begroting. Hoe is dit te verklaren? 

 

In het algemeen geldt dat de GGD t/m 2014 een bezuinigsopdracht had van 10%. Daarna is nog 

enigszins bezuinigd op stijging van loon- en prijsindex. Zeker het afgelopen jaar is sprake van fors 

hogere loonkosten (cao en premies) ofwel van een fors hogere loonindex. De gemeentelijke bijdrage 

wordt daardoor hoger. Dat werkt structureel door. Ook voor 2017 geldt dat (daarbovenop) sprake is 

van een hogere index. 

Vanaf 2015 heeft de GGD een nieuw takenpakket erbij gekregen: Veilig Thuis. In 2015 nog kosten 

van het starten per 2016 de volledige uitvoering. Ook zijn de kosten voor PGA (Publieke Gezondheid 

Asielzoekers) toegenomen door het openen van nieuwe opvangcentra. Dit wordt in principe door het 

COA vergoed. 

Verder is het basispakket JGZ gewijzigd, waardoor daarin meer contactmomenten zijn opgenomen. 

Enerzijds wordt de bijdrage van de gemeente daardoor hoger anderzijds betalen gemeenten (per 

2018) minder voor maatwerk. 

 

2. Hoe is te verklaren dat het Vreemd Vermogen in de afgelopen 3 jaar is gestegen van c.a. 

 3,5 miljoen naar 10 miljoen? 

 

De stijging in het vreemde vermogen heeft met name te maken met gefactureerde gemeentelijke 

bijdragen voor het volgende kwartaal. De gemeentelijk bijdrage voor het eerste kwartaal 2015 is 

ook in het eerste kwartaal 2015 gefactureerd en is derhalve geen post op de balans. De bijdrage 

voor het eerste kwartaal 2016 is echter in december 2015 gefactureerd en staat daardoor wel op de 

balans. 

De verdere stijging aan het einde van 2016 wordt veroorzaakt omdat in december 2016 ook de 

aanvullende bijdrage 0-4 jarigenzorg en huisvesting JGZ (nacalculatie) is gefactureerd. Dit leidt dus 

tot een verdere stijging van het vooruit gefactureerde bedrag. 

 

3. Er zijn zorgen over het Weerstandsvermogen van de GGD. De afname wordt veroorzaakt door 

negatief resultaten laatste jaren. Gaat de GGD hier bijzondere aandacht aan besteden?  

 

Het klopt dat het weerstandsvermogen is afgenomen. Dat betekent dat de GGD minder 'buffer' heeft 

om onvoorziene tegenvallers op te vangen. Overigens is deze 'buffer' (algemene reserve) voor de 

gemeenschappelijke regelingen (gr-en) gemaximaliseerd met als reden dat gemeenten al een 'buffer' 

aanhouden om tegenvallers op te vangen (dus ook voor de gr-en). De GGD stuurt al nadrukkelijk op 

de beheersing van het budgettaire kader om daarbinnen te blijven. Dat zal nog meer aandacht 

krijgen. De GGD is bezig om de managementinformatie verder aan te scherpen om zo tijdig mogelijk 

bij te sturen. In de buraps zullen (mogelijke) tegenvallers aan het bestuur worden gemeld. 

 

 

 


