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Verzonden: dinsdag 20 juni 2017 14:24

Onderwerp: amendementen en moties m.b.t. gemeenschappelijke regelingen
Bijlagen: H. Motie PWF.pdf; G. Motie D66.pdf; F. Amendement PvdA.pdf; C. Amendement

PWF.pdf; 00. Rvs  Begrotingen 2018 en jaarrekeningen 2016 van acht
gemeenschappelijke regelingen.pdf; 10. Bijlage 10 - Veiligheidsregio advies
begroting 2018.pdf; 24. Bijlage 24 - GGD advies begroting 2018.pdf

Categorieën:

Dag collega’s, 

Bijgaand ontvangen jullie de door onze raad van 15 juni jl. aangenomen amendementen en moties die betrekking 
hebben op gemeenschappelijke regelingen waar ook jullie gemeenten aan deelnemen: 
 De twee amendementen hebben betrekking op de GGD en de Veiligheidsregio. Het raadsvoorstel en de

voorgestelde zienswijzen waar de amendementen betrekking op hebben voeg ik bij (t.w.: begroting 2018
GGD en begroting 2018 Veiligheidsregio).

 1 motie (PWF) heeft betrekking op alle gemeenschappelijke regelingen, w.o. GGD, RUD en Veiligheidsregio
 1 motie (D66) heeft betrekking op HVC.

Overeenkomstig de regionaal gemaakte afspraak verzoek ik jullie deze ter kennis van de leden van je raad te 
brengen. 

Met vriendelijke groet, 

mr. A.(Afra) J.M. Reus 

Griffier gemeente Medemblik 

(0229)856222/06-52836001 
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RAADSVERGADERING d.d. 15 juni 2017 

Zaaknummer Z-16-72266

Voorstelnummer IVR-17-04956 

Onderwerp 
zienswijzen uitbrengen over begrotingen 2018, jaarrekeningen 2016 

en twee voorjaarsnota's 2017 

Agendapunt 

Portefeuillehouder(s) Allen 

Afdelingshoofd(en) Niels Ooijevaar 

Besluit 

De raad van de gemeente Medemblik, 

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik 

d.d. 16 mei 2017;

gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de desbetreffende 

gemeenschappelijke regelingen; 

overwegende dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen op de begrotingen en 

jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen uit te brengen; 

b e s l u i t 

1. De zienswijzen zoals verwoord in de bijlagen bij de desbetreffende besturen van

gemeenschappelijke regelingen in te brengen;

2. De besturen van gemeenschappelijke te verzoeken het college mee te delen wat met de

zienswijzen is gedaan bij de behandeling/vaststelling van de desbetreffende begroting en

jaarrekening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden 

op 15 juni 2017. 

De griffier, De voorzitter, 
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Ter besluitvorming 

Onderwerp 

Begrotingen 2018, jaarrekeningen 2016 en 2 voorjaarsrapportages gemeenschappelijke regelingen. 

Aanleiding 

Zoals gebruikelijk stellen de besturen van gemeenschappelijke regelingen u in de gelegenheid 

zienswijzen uit te brengen op de begrotingen en jaarrekeningen. Dit jaar zijn daar ook nog twee 

voorjaarsrapportages van WerkSaam en DeSom aan toegevoegd. 

Voorstel 

1. De zienswijzen zoals verwoord in de bijlagen bij de desbetreffende besturen van

gemeenschappelijke regelingen in te brengen;

2. De besturen van gemeenschappelijke te verzoeken het college mee te delen wat met de

zienswijzen is gedaan bij de behandeling/vaststelling van de desbetreffende begroting en

jaarrekening.

Beoogd resultaat 

Inzicht geven in en invloed uitoefenen op de (financiële) bedrijfsvoering van gemeenschappelijke 

regelingen. 

Argumenten 

1.1 na bestudering van alle documenten en na advies van de regionale financiële adviesgroep zijn 

dit de juiste adviezen voor de gemeente Medemblik; 

1.2 op deze wijze wordt u in de gelegenheid tijdig zienswijzen uit te brengen. Zo is het mogelijk uw 

invloed op de begrotingen en jaarrekeningen uit te oefenen. 

2.1 om het proces goed te volgen is het van belang te weten wat de besturen van de 

gemeenschappelijke regelingen besluiten over de ingediende zienswijzen. 

Kanttekeningen 

Zie de aparte adviezen. 

Financiën 

Zie de aparte adviezen. 

Uitvoering/evaluatie 

- Na besluit raad (15 juni) informeren wij de besturen van de gemeenschappelijke regelingen.

- Na vaststelling van de desbetreffende begrotingen en jaarrekeningen informeren wij u over

wat met onze zienswijzen is gedaan.

Communicatie 

Zie uitvoering. 

Bijlagen 

DeSom: advies begroting 2018 (IO-17-33349) 

DeSom: advies jaarrekening 2016 (IO-17-33350) 
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DeSom: advies voorjaarsrapportage 2017 (IO-17-33351) 

GGD: advies begroting 2018 (IO-17-33352) 

GGD: advies jaarrekening 2016 (IO-17-33353) 

Veiligheidsregio: advies begroting 2018 (IO-17-33354) 

Veiligheidsregio: advies jaarrekening 2016 (IO-17-33355) 

RUD: advies begroting 2018 (IO-17-33356) 

RUD: advies jaarrekening 2016 (IO-17-33357) 

CAW: advies begroting 2018 (IO-17-33371) 

CAW: advies jaarrekening 2016 (IO-17-33372) 

Recreatieschap: advies begroting 2018 (IO-17-33373) 

Recreatieschap: advies jaarrekening 2016 (IO-17-33374) 

Westfries Archief: advies begroting 2018 (IO-17-33375) 

Westfries Archief: advies jaarrekening 2016 (IO-17-33376) 

WerkSaam: advies begroting 2018 (IO-17-33378) 

WerkSaam: advies jaarrekening 2016 (IO-17-33377) 

WerkSaam: advies voorjaarsnota 2017 (IO-17-33461) 
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Nummer IO-17-33354 

Zaaknummer Z-16-72266 

Zaakomschrijving behandeling begrotingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke 

regelingen 2017 

Onderwerp Veiligheidsregio: advies begroting 2018 

 

 

Voorstel zienswijze raad 

 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2018. 

2. Het DB van de VR NHN te verzoeken om zo snel mogelijk inzicht geven in hoe het tekort van 

de jaren 2019 – 2021 wordt ingevuld.  

3. Het DB van de VR NHN te verzoeken om in de komende periode te focussen op een verdere 

kwaliteitsverbetering en optimalisatie van de wettelijke taken. 

 

Samenvatting (behaalde) doelstellingen 

 

Beleidsmatig 

‘Minder leed en schade’ is het motto van de VR NHN. Dat motto vertaalt de VR NHN in zes 

inhoudelijke programma’s voor de ambulancezorg, brandweerzorg, geneeskundig hulpverlening, 

meldkamer, risico- en crisisbeheersing en het veiligheidshuis. In de begroting staat per programma 

beschreven wat de VR NHN gaat doen. 

 

Financieel 

De begroting jaarschijf 2018 is sluitend. De meerjarenraming 2019 – 2021 vertoont echter een fors 

tekort. Dit loopt op tot ruim € 2.200.000, -. De VR NHN geeft aan dat ze dit tekort verwachten af te 

dekken door bezuinigingsmaatregelen, inkoopvoordelen en innovatietechnieken. 

 

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik 

 

- 

 

Bevindingen 

 

Beleidsmatig 

1. In de Veiligheidsregio in-zicht 2016 staat een overzicht van de normen c.q. KPI (Kritische 

Prestatie-Indicatoren). Op dit moment zijn een aantal van de KPI van de brandweer 'rood'. 

Het dekkingsplan 2017 met enkele verbetermaatregelen moet er voor zorgen dat deze 

knelpunten gedeeltelijk opgelost worden. De KPI’s worden door het DB VRNHN in de loop 

van 2017 geëvalueerd. Dan wordt meteen het nieuwe dekkingsplan 2017 van de brandweer 

meegenomen.  

2.  De afgelopen periode heeft de VR NHN zich geconcentreerd op de bezuinigingen 

(noodzakelijke taken) en de regionalisering van de regionale brandweer. Dit heeft veel tijd 
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en energie gekost. Het nieuwe dekkingsplan laat zien dat een focus op 

kwaliteitsverbetering/optimalisering van de wettelijke taken op dit moment gewenst is en 

blijft.  

3. De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het 

centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking 

met (keten)partners en door middel van continue innovatie. De zorgverzekeraars stellen 

extra geld beschikbaar voor het stijgende aantal ambulanceritten en voor het extra 

opleiden van ambulanceverpleegkundigen. 

4. In 2018 wordt uitvoering gegeven aan het plan ‘brandweer 360’ om incidenten zoveel als 

mogelijk te voorkomen. Deze preventieve werkwijze is in lijn met de uitgangspunten van 

het regionale beleidsplan 2016- 2019. Als er toch incidenten zich voordoen worden deze op 

professionele wijze samen met ketenpartners bestreden. Ook is de scheepsbrandbestrijding 

een belangrijk aandachtspunt voor 2018. 

5. Het ontwikkelen van de regierol binnen de gezondheidskundige hulpverlening in de regio 

krijgt de komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud. Het gaat om doorontwikkeling 

samenwerking met Care- instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingstehuizen), huisartsen, 

ziekenhuizen, GGZ, RAV, GGD etc. Daarnaast staat in 2018 een grootschalig geneeskundige 

Ketenoefening gepland. Doel van deze oefening is het testen van de opschaling en de 

ketensamenwerking in de geneeskundige/gezondheidskundige zorg (van dagelijks naar 

grootschalige hulpverlening). 

6. De fysieke verhuizing naar en samenvoeging tot de nieuwe meldkamer Noord-Holland vindt 

in 2018 plaats. De formele overdracht van de veiligheidsregio’s naar een programma binnen 

de Nationale Politie gebeurt in 2020. Naast de opbouw heeft ook zorgvuldige ontvlechting 

van de bestaande meldkamers prioriteit. De inspanningen zijn erop gericht dat de burger 

niets merkt van de gehele operatie. 

7.  Risico- en Crisisbeheersing is het multidisciplinaire advies en programmabureau van de VR 

NHN. Risico- en Crisisbeheersing zorgt voor de integrale afstemming tussen de 17 

gemeenten en partnerorganisaties op het gebied van bevolkingszorg. Speerpunt voor de 

komende jaren is het verder doorontwikkelen en professionaliseren van de 

rampenbestrijding. Dit is in lijn met de aanbevelingen uit het rapport ‘Staat van 

rampenbestrijding 2016’ van de inspectie Veiligheid en Justitie. 

8. Focus van het Veiligheidshuis ligt in 2018 op het tijdig en kwalitatief afhandelen van de 

casuïstiek en het doorontwikkelen van het landelijke meerjaren perspectief 

Veiligheidshuizen. 

9. Communicatie naar de raadsleden en burgers is verbeterd door onder andere de website 

mijngemeente.vrnhn.nl. Voor 2018 is het doel om de website nog verder door te 

ontwikkelen. 

10. De totale gemeentelijke bijdrage aan de VR NHN wordt in 2018 nog een keer met  

€ 900.000,- verlaagd volgens de opgelegde bezuinigingstaakstelling. 

 

 

Financiën 

 

1. Op basis van de aangeboden begroting bedraagt de bijdrage van de gemeente Medemblik 

een bedrag van € 2.639.272,-. Dit is inclusief de bijdrage voor de ambulancezorg. De VRNHN 

heeft de afgesproken loon- en prijsindexatie van 3,02% berekend. 

2. Meerjarenraming is over de periode 2019 – 2021 negatief. De VRNHN geeft aan dat ze dit 

tekort verwachten af te dekken door bezuinigingsmaatregelen, inkoopvoordelen en 

innovatietechnieken. 
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Risico’s 

 

1. Niet voorziene project frictiekosten regionale meldkamer. 

2. Niet geheel realiseren van de bezuinigingstaakstelling 2018. 

3. Langdurige uitval 

4. IT dreigingen (bijv. virus, cyberaanvallen enz.) 

5. Niet geheel (staffel) halen van de prestatieafspraak zorgverzekeraars. 

6. Tekort ambulanceverpleegkundigen 

7. Niet toereikende begroting voor uitvoering van de meldkamertaak. 

8. Niet geheel realiseren van de bezuinigingstaakstelling 2017 

9. Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten 

10.  Aanbestedingsclaim 

11. Nadelige fiscale gevolgen door invoering wet VPG 

 

Weerstandsvermogen 

De VRNHN heeft voldoende weerstandsvermogen om haar risico’s af te dekken.  

Voor de risico’s van de VRNHN is een weerstandscapaciteit van € 1.392.250,- benodigd. De VR NHN 

heeft een weerstandsvermogen van € 1.500.000,- 1. 

 

 

                                                 

1 Dit is inclusief de voorgestelde resultaatbestemming van de jaarrekening 2016. 
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Nummer IO-17-33352 

Zaaknummer Z-16-72266 

Zaakomschrijving behandeling begrotingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke 

regelingen 2017 

Onderwerp GGD: advies begroting 2018 

 

 

Voorstel zienswijze raad 

 

1. De raad voor te stellen een negatieve zienswijze af te geven voor de begroting 2018 en daarbij 

de volgende kanttekeningen te maken: 

- De raad voor te stellen niet akkoord te gaan met de uitwerking van de GGD voor de indexering   

  2018. En de indexering toe te passen zoals voorgeschreven in de bestuurlijk vastgestelde 

  indexatiebrief van de adviesgroep GR. Dit betekent een indexatie van 3,02% van de bijdrage 

  volgens de primaire vastgestelde begroting 2017. 

      - Akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage van € 40.000,-  in verband met 

        deskundigheidsbevordering formatie aangaande antibioticaresistentie. 

- Niet akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage van € 100.000,- voor bijdrage aan 

  invoering van de omgevingswet 2019, totdat een inhoudelijk voorstel is voorgelegd. 

- een weerstandsvermogen van € 27.000,- is ongewenst. Hiermee wordt slechts 5% van de 

  risico’s afgedekt. 

2. Akkoord te gaan met de herverdeeleffecten van de overheveling van 2 maatwerktaken 

jeugdgezondheidszorg naar het basispakket en de bijdrage jeugdgezondheidszorg vanaf 

begroting 2018 te baseren op 0-18 jarigen. 

3. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting 

te voorzien. 

 

Samenvatting doelstellingen 

De GGD voert de taken uit die de Wet Publieke Gezondheid opdraagt aan de gemeenten: 

1. Monitoren, signaleren en adviseren: de GGD adviseert vanuit een brede kennisbasis gemeenten 

over hun beleid op het gebied van preventie, gezondheidsbevordering en –bescherming. Daartoe 

behoort het signaleren en monitoren van gezondheidsrisico’s in de fysieke en sociale omgeving. 

2. Gezondheidsbescherming: door infectieziektebestrijding, medische milieukunde, technische 

hygiënezorg en vaccinaties beschermt de GGD de gezondheid. 

3. Publieke gezondheid bij incidenten, rampen: de GGD moet kunnen opschalen, ook bij 

maatschappelijke onrust, om incidenten te bestrijden. 

4. Toezicht houden: bijvoorbeeld door middel van inspecties toezicht houden op de naleving van 

(kwaliteits)regels in de kinderopvang en de WMO. 

 

Samenvatting doelstellingen Medemblik 
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Er zijn geen specifieke doelstellingen geformuleerd voor de publieke en jeugdgezondheidszorg aan 

de inwoners van Medemblik. Algemeen kan gesteld worden dat de GGD aansluit bij de visie van de 

gemeente om vanuit het perspectief van de inwoners passende ondersteuning te bieden en flexibel 

in te spelen op vraagstukken. Het accent ligt op preventie. De GGD stimuleert goede samenwerking 

met de sociale wijkteams. 

 

Bevindingen 

 

De programmabegroting 2018 van de GGD bestaat uit de volgende vier programma’s.  

Jeugd 

In 2018 wordt gewerkt aan de volgende ontwikkelingen: 

Het vroegtijdig signaleren, begeleiden, ondersteunen en monitoren van problemen bij het gezond 

en veilig opgroeien en ontwikkelen van kinderen en jeugdigen door middel van het Basispakket 

Jeugdgezondheidszorg en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma;  

GGD HN wil met zijn dienstverlening flexibel aansluiten bij de veranderde samenleving en de 

nieuwe taken van gemeenten. Om dit mogelijk te maken, investeren en innoveren ze intern en 

samen met de ketenpartners. 

Vroegsignalering en Preventie Kindermishandeling: de Wet meldcode kindermishandeling en 

huiselijk geweld zal per 1-1-2018 aangescherpt worden: betrokken (JGZ)professionals worden 

verplicht (vermoedens van) ernstige gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling te melden 

bij Veilig Thuis, 

GGD HN is gestart met de invoering van digitale dienstverlening. Centraal staat de eigentijdse 

communicatie met jeugdigen en hun ouders/verzorgers. 

 

Infectieziektebestrijding 

Speerpunten voor 2018 zijn: 

Proactieve inzet op infectieziektedreigingen: de nieuwste dreigingen zijn Antibioticaresistentie 

(ABR) en infectieziekten die overgaan van dier op mens, de zoönosen. Daarnaast voorbereid blijven 

op grootschalige infectieziekte-uitbraken door bijvoorbeeld nieuwe griepvirussen. 

Actief steunen van de doorontwikkeling van het Regionaal Expertise Centrum (REC) voor 

tuberculosebestrijding in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, inclusief de 

implementatie van een nieuw softwareprogramma. 

Inspectie en hygiënezorg: Verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening aan de burger met 

betrekking tot de Wet kinderopvang en de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

 

Kwetsbare burger 

In dit programma vallen de taken Veilig Thuis, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), zorg 

voor prostituees, publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA), forensische geneeskunde en sociale 

veiligheid. De speerpunten voor 2018 richten zijn op versterking van de kwaliteit van 

dienstverlening, in samenwerking met netwerkpartners. Specifiek worden genoemd: 

De OGGZ-teams Vangnet & Advies dragen proactief bij aan het realiseren van een sluitende keten 

van zorg voor personen met verward gedrag. 

Bij Veilig Thuis zijn de volgende ambities genoemd: het versterken van de rol van Veilig Thuis NHN; 

regie voeren op het ontwikkelen van een multidisciplinaire aanpak voor ernstige en ingewikkelde 
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vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en ook op de uitvoering van de regionale 

integrale crisisdienst voor 0-18-jarigen. 

Deze ambities worden nog apart voorgelegd aan de gemeenten voor besluitvorming. 

 

Onderzoek, beleid en preventie 

De speerpunten voor 2018 zijn gericht op het via epidemiologisch onderzoek verzamelen van 

gezondheidsgegevens. De gezondheidssituatie wordt gemonitord. Deze gegevens geven de 

onderbouwing van (preventief) gemeentelijk gezondheidsbeleid. Deze data worden beschikbaar 

gesteld voor breed publiek. Daarnaast richt de GGD zich in de rol van aanbieder, coördinator of 

aanjager van preventieve programma’s op verbetering van de leefstijl of het gezondheidsgedrag 

zoals via de ‘Gezonde school’ aanpak.  

 

Financiën 

 

De begroting 2018 sluit met een laatste uitname uit de bestemmingsreserve van € 3.000,- op nul.  

 

Afwijkende besluitvorming over de jaarrekening 2016 (nacalculatie) kan negatieve doorwerking 

hebben op de begroting 2018. 

 

De volgende bijdragen voor 2018 worden voorgesteld: 

- De algemene gemeentelijke bijdrage: € 18,16 per inwoner.  

Uitgaande van 44.058 inwoners wordt dit in totaal € 800.093,-. 

 

- De gemeentelijke bijdrage 2018 voor 0-4 jarigenzorg & Adolescenten € 64,09 per inwoner 

met de leeftijd van 0-18 jaar.  

Uitgaande van 9.208 inwoners 0 – 18 jaar wordt dit in totaal € 590.141,-.  

 

- De huisvestingscomponent JGZ voor 2018 kost geschat € 153.013,- (2017 vermeerderd met 

1,2% prijsindicatie). De kosten worden jaarlijks op basis van de begroting als voorschot per 

kwartaal en achteraf op basis van daadwerkelijke realisatie verrekend met de gemeente. 

 

Indexering 2018 

Het algemeen bestuur van de GGD heeft ingestemd met kadernota 2018 waarin de indexatie over 

2018 is opgenomen. Bestuurlijk is een uitgangspunt over indexatie afgesproken: 3,02%. 

Dit moet de GR berekenen op basis van de primitieve vastgestelde begroting 2017.  

De GGD heeft dit echter anders geïnterpreteerd en anders uitgewerkt. En dat is niet in 

overeenstemming met de indexatiebrief van de Adviesgroep GR en de uitgangspunten van de Raad 

die in 2012 is vastgesteld. 

Wij willen dat de GGD zich houdt aan de opgestelde uitgangspunten: 

1. Maximaal 3,02% indexeren van de bijdrage 2018.  

2. Een goed verloop laten zien van de gemeentelijke bijdrage 2016-2018. Zo kunnen wij en 

raadsleden zien hoe de indexatie wordt toegepast. Dat is nu niet duidelijk. 

 

Er vindt geen indexering plaats over Veilig Thuis.  

Dit omdat Veilig Thuis niet onder de GR valt en een ingekocht product is waarvoor afspraken worden 

gemaakt met de individuele gemeenten. Wel heeft de GGD een onderzoek laten doen om aan de 

hand van benchmark te bepalen of de huidige middelen voldoende is om alle taken op een 

kwalitatief juist niveau uit te voeren. Mogelijk zal dit in 2017 leiden tot een nieuw voorstel. 
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Verhoging bijdrage/ ontwikkelingen 

Naast de indexering wordt voorgesteld om de bijdrage te verhogen. Deze verhoging ziet er als volgt 

uit: 

- Overheveling maatwerk Jeugdgezondheidszorg: Deze ontwikkeling is conform aangepaste 

wetgeving. Dit heeft wel herverdeeleffecten voor de gemeenten tot gevolg. Waar voorheen 

door middel van beschikkingen aan de GGD wordt betaald, wordt dit nu bij de bijdrage 0-4 

jarigen en Adolescenten meegenomen. Hierdoor wordt enerzijds de bijdrage per 0-18 

jarigen verhoogd, anderzijds zullen er voor dit onderdeel geen beschikkingen meer vanuit 

de gemeente worden verstrekt. Hierdoor zullen er voor- en nadeelgemeenten ontstaan. 

Voor gemeente Medemblik heeft dit het volgende effect: voordeel € 878,- 

- Methodiek financiering JGZ 0-4 jaar: de kosten van de JGZ worden voor het grootste deel 

bepaald door de hoeveelheid werk bij 0-4jarigen. Echter: de financiële bijdrage is 

gebaseerd op het aantal 0-19-jarigen. Landelijk wordt 0-18 jaar gehanteerd. Voorstel is om 

dit gelijk te trekken. Dit heeft tot het gevolg dat de bijdrage per inwoner wordt aangepast.  

- Antibiotica resistentie. De GGD krijgt vanuit het plan van aanpak antibioticaresistentie van 

het ministerie van VWS een taak op het gebied van advisering over antibioticaresistentie. 

Voor deze taken is specifieke kennis nodig, die momenteel niet binnen het GGD beschikbaar 

is. Voorgesteld wordt om de formatie met 0,5 fte uit te breiden. Dit heeft een financieel 

effect van € 40.000,-, omgerekend € 0,06 per inwoner. 

- In de begroting is een verhoging van de lasten opgenomen van € 100.000,- voor de 

werkzaamheden Omgevingswet. Hierover is echter nog geen inhoudelijk voorstel gedaan en 

een besluit genomen.  

De klankbordgroep adviseert om de vastgestelde begroting 2017 aangevuld met de 

kaderbrief als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de programmabegroting 2018. 

Het bedrag van de Omgevingswet is daarin niet opgenomen en daarom wordt geadviseerd 

dit bedrag niet op te nemen in de programmabegroting. Indien dit wel opgenomen wordt, 

heeft dit een verhoging van de bijdrage van € 0,15 per inwoner tot gevolg. 

 

Overige paragrafen 

Voor de begroting 2017 is via zienswijze aan de GGD verzocht om normen te ontwikkelen voor de 

financiële getallen, zodat de verantwoorde werkelijke financiële kengetallen op waarde kunnen 

worden geschat. Dit omdat de Provincie heeft aangegeven dat, conform het BBV, de kengetallen 

beoordeeld dienen te worden naar onderlinge verhouding in relatie tot de financiële positie. 

Daarnaast wordt, mede door het opnemen van normen en een toelichting meer inzicht gegeven in 

de relevantie ervan. Hoewel de nog te ontwikkelen normen een grote bijdrage kunnen leveren aan 

deze beoordeling, is er in de huidige begroting weer geen enkele norm opgenomen noch een 

toelichting gegeven. 

 

Verder geeft de inhoud over de overige paragrafen geen aanleiding tot verdere opmerkingen. 

 

Meerjarenbegroting 

De meerjarenbegroting laat een sluitend resultaat zien. Het sluitend resultaat is zonder 

loon/prijscompensatie. Wel wordt aangegeven dat door een hogere uitstroom bij de 18 jarigen en 

een lagere stijging in de geboorten de verhouding scheef is. Bekeken gaat nog worden hoe de 

financiering van de JGZ rechtgetrokken kan worden. 



 

 5/5 

 

Risico’s 

 

Algemene reserve  

De GGD heeft een Algemene reserve, voor resultaatsbestemming 2016, van € 478.000,-. Als de 

jaarrekening 2016 conform het voorstel van de GGD wordt vastgesteld dan zal deze € 27.000,- 

worden. Voor 2018 wordt een sluitende begroting verwacht. Hierdoor zal de Algemene reserve 

gelijk blijven.  

De GGD heeft de volgende risico’s geïnventariseerd: 

 

Loonkosten     €   42.000,- 

Veilig Thuis     € 120.000,- 

GGD dossier     € 114.000,- 

Aanvullende taken voor gemeenten  € 199.800,- 

Overige taken     € 120.000,- 

      € 595.800,- 

 

Weerstandsvermogen 

De GGD heeft onvoldoende weerstandsvermogen om haar risico’s af te dekken. Voor de risico’s van 

de GGD is een weerstandscapaciteit van € 595.800,- benodigd. De GGD heeft een 

weerstandsvermogen van € 27.000,-. Hiermee kan zij 5% van de risico’s dekken. 

 

Voor Medemblik betekent dit dat € 38.423,- van deze risico’s moet worden meegenomen in de 

risico-inventarisatie. 
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