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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Jaarstukken 2016 en begroting 2018 GGD Hollands Noorden 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
 
1) Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 en concept begroting 2018  
2) In te stemmen met de volgende zienswijzen: 
 
jaarstukken 2016: 
a. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2016 van de GGD en de daarin 
voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van € 451.000 in mindering te 
brengen op de algemene reserve); met als volgende kanttekening: 
b. Gezien het incidentele negatieve resultaat als gevolg van afboeking projectkosten GGD-
dossier de  nacalculatie 2016 incidenteel door te voeren wegens het incidentele karakter van 
het negatieve resultaat. 
c. De GGD nogmaals te adviseren om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen, 
zodat de verantwoorde werkelijke financiële kengetallen op waarde kunnen worden geschat 
en om in het vervolg een beoordeling hierop te geven. 
 
.Concept begroting 2018 
d. Niet akkoord te gaan met de uitwerking van de indexering 2018 zoals in de begroting 2018 
is opgenomen, maar over 2018 een indexering toe te passen conform de bestuurlijk 
vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR en in overeenstemming met de 
uitgangspunten van de raad welke in 2012 is vastgesteld. Dit houdt in een indexatie bij een 
verhouding 70/30 van 3,02% over 2018. Dus bijdrage 2017 per inwoner (volgens primaire  
begroting die op 13 juli 2016 is vastgesteld) maal 3,02%.  
e. Een mogelijke nacalculatie over 2018 bij de jaarrekening 2018 te vergelijken met een 
loonindexatie voor 2018 van 3,8%, dit conform de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van 
de adviesgroep GR en de uitgangspunten van de raad welke in 2012 zijn vastgesteld. 
f. Niet  akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage van macro € 100.000 in verband 
met de omgevingswet 2019. 
g. Akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage van macro € 40.000 in verband met het 
formatie aangaande antibioticaresistentie. 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 27 juni 2017 
Zaaknummer :  
Voorstelnummer : RAAD170037 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 15 juni 2017 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Beleid 
Opsteller(s) : Trudy van der Weide-Benedick 
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h. Akkoord te gaan met de herverdeeleffecten aangaande overheveling maatwerk 
jeugdgezondheidszorg en de bijdrage jeugdgezondheidszorg vanaf begroting 2018 te 
baseren op 0-18 jarigen. 
i. Conform de aanbiedingsbrief van de GGD niet akkoord te gaan met aanpassing van de 
begroting 2017. 
j. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en 
toelichting te voorzien. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
 

Op 14 april 2017 zijn de programmabegroting 2018 en de jaarstukken 2016 ontvangen van GGD 
Hollands Noorden (GGD).  
Op grond van artikel 35 lid 3 van de WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) kunnen de 
raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze naar voren brengen over de 
ontwerpbegroting bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast 
kunnen de raden op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling ook hun zienswijze 
over de jaarstukken geven. Deze commentaren worden gevoegd bij de ontwerpbegroting, welke 
aan het Algemeen Bestuur (AB) ter vaststelling wordt aangeboden.  
Besluitvorming over de programmabegroting 2018 en de jaarstukken 2016 vindt plaats in de 
vergadering van het  AB op 12 juli 2017.  

 

1.1 Doel advies  
Van de raad wordt verwacht dat hij: 
 
Een zienswijze afgeeft op de jaarstukken 2016 en concept begroting 2018 
 
2 KEUZERUIMTE  
 
Zie inleiding  

 
2.1 Beleidskaders 

 

2.1.1 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 
 
In 2012 heeft uw raad de uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. De van 
de GGD ontvangen documenten zijn door de klankbordgroep financiën GGD beoordeeld en getoetst 
aan deze uitgangspunten. De uitkomsten van deze beoordeling / toetsing zijn in dit voorstel 
opgenomen.  
Op deze stukken is de gemeenschappelijke regeling (incl. 2e wijziging) van 1 april 2007 van 
toepassing.  

 
 

2.1.2 Provinciale, landelijke en Europese wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
Op grond van artikel 35 lid 3 van de WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) kunnen de raden 
van de deelnemende gemeenten hun zienswijze naar voren brengen over de ontwerpbegroting bij het 
Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling. 
 
 
 
3 ADVIES  
 
3.1  Toelichting op het advies 

JAARSTUKKEN 2016 
 
Inhoudelijke verantwoording 2016 
Om de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord te bewaken, beschermen 
en bevorderen werkt de GGD met vier programma’s: 
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-Jeugd 
-Infectieziektebestrijding 
-Kwetsbare burger 
-Onderzoek, beleid & preventie 
 
Jeugd 
Twee speerpunten zijn behaald in 2016. De aansluiting van de (zelfsturende) JGZ-teams bij andere 
partners uit het Sociaal Domein heeft verder vorm gekregen. In alle gemeenten zijn er in meer of 
mindere mate afspraken gemaakt over taakverdelingen en samenwerking. Naar de jeugdigen en hun 
ouders toe heeft JGZ binnen de kaders van het landelijk professioneel kader een flexibel 
basisaanbod. JGZ kan steeds meer tegemoet komen aan de wensen van de cliënten wat betreft 
preventieve zorg en contactmomenten. 
De invoering van het nieuwe GGD dossier is mislukt. De leverancier bleek niet de juiste software te 
kunnen leveren en de GGD heeft samen met de GGD Hollands Midden de samenwerking opgezegd. 
Dit besluit levert een verliespost op van € 487.000. Er is een nieuwe aanbesteding gestart na een 
uitvoerige evaluatie. Wat deze evaluatie heeft opgeleverd wordt niet duidelijk. Hoe groot de risico’s 
zijn op een herhaling evenmin.  
 
Infectieziektebestrijding 
Naast de reguliere wettelijke taken is samen met andere GGD-en gewerkt aan schaalvergroting. De 
beoogde voordelen zijn bundeling van kennis, flexibel in te zetten personeel en andere efficiency. 
Voor de TBC-bestrijding is een Regionaal Expertise Centrum in oprichting. Dit gaat om de provincies 
Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, waar de GGD-en gaan werken met verschillende frontoffices en 
uiteindelijk één backoffice. Er is een breed samengesteld netwerk in voorbereiding, dat op provinciaal 
niveau de ketenpartners die op de een of andere wijze te maken hebben met antibiotica (productie, 
gebruik, beheer) moet verbinden. De taken rond de inspecties kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 
veranderen door nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van integrale kindcentra. De GGD past de 
werkwijze hierop aan. 
 
Kwetsbare burger 
Het aanbod van forensisch geneeskundige diensten is kostendekkend en kwalitatief en kwantitatief op 
orde gebleven. De samenwerking tussen de OGGZ-teams (Vangnet&Advies) en de gemeentelijke 
wijkteams is verder verbeterd. De GGD is samen met veel andere organisaties betrokken bij de 
opdracht aan gemeenten om te komen tot een sluitende aanpak van de zorg rond verwarde personen. 
De GGD heeft  meegedacht bij een aantal initiatieven in Alkmaar; een voorstel voor regionaal 
prostitutiebeleid is er niet gekomen. 
Veilig Thuis is een onderdeel van de GGD dat in 2016 veel tijd en aandacht heeft gekost. Meer 
meldingen, moeilijk vervulbare vacatures, uitgebreide werkinstructies, protocollen en richtlijnen waren 
belangrijke oorzaken. De inspectie was in het algemeen tevreden. Het ontbreken van heldere 
afspraken met de drie regio’s over inzet, werkwijze en financiën werd gemist. 
Het aantal lijkschouwingen (met name vanwege euthanasie) is weer gestegen ten opzichte van de 
jaren daarvoor. 
 
Onderzoek, beleid en preventie 
De GGD heeft veel landelijke preventieacties (bijvoorbeeld: Ik pas en 30 dagen niet drinken) 
ondersteund. Ook ontplooit de GGD steeds meer activiteiten in het kader van academische 
werkplaatsen en masterclasses. Zo wordt kennis met en tussen ketenpartners gedeeld. De publicatie 
van de informatieve kindermonitor viel net buiten 2016 (februari 2017).  
 
Financiële verantwoording 2016 
Rekeningresultaat 
De jaarstukken 2016 sluiten met een negatief rekeningresultaat van € 451.000. Via resultaat-
bestemming wordt voorgesteld om dit bedrag in mindering te brengen op de algemene reserve. Deze 
bedraagt na de onttrekking nog € 27.000. De jaarstukken 2016 zijn voorzien van een goedkeurende 
controleverklaring van de accountant voor getrouwheid en een oordeelonthouding voor 
rechtmatigheid. 
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In de herziene begroting 2016 was een negatief rekeningresultaat voorzien van € 150.000. Ten 
opzichte van de herziene begroting is het werkelijke resultaat in 2016 dus € 301.000 negatiever. De 
grootste oorzaak van het negatief resultaat is het gevolg van afboeking van de projectkosten GGD-
dossier € 487.000. Dit is een incidentele last. Afgezien van deze verliespost blijft het resultaat binnen 
de herziene begroting. De GGD geeft aan dat dit onder meer wordt veroorzaakt door een strakke 
sturing op budgetten en iets hogere inkomsten dan verwacht. Daarnaast is de nacalculatie van de 
CAO stijging in de jaarcijfers verwerkt. Het negatief resultaat wordt ten laste gebracht van de 
Algemene reserve. Deze blijft daarmee licht positief, maar het weerstandsvermogen is aanzienlijk 
verslechterd. Het is daarmee ontoereikend om de risico’s (als die zich allemaal tegelijkertijd zouden 
voordoen) te kunnen dekken. De deelnemende gemeenten moeten hier zo nodig op anticiperen in hun 
eigen risicoparagraaf. 
 
Ten aanzien van de automatiseringskosten wordt opgemerkt dat die in tegenstelling tot voorgaande 
jaren binnen de budgetten zijn gebleven.  
 
De financiële klankbordgroep adviseert om normen vast te stellen met betrekking tot de financiële 
kengetallen, zodat de in de jaarstukken 2016 verantwoorde kengetallen op waarde kunnen worden 
geschat. Daarnaast ontbreekt er een beoordeling op de kengetallen. Dit zou volgens de BBV (Besluit 
Begroting en Verantwoording) wel moeten. 
 
In bijlage 1 van de jaarstukken 2016 is een overzicht opgenomen van de werkelijke lasten en baten 
per programma ten opzichte van de herziene begroting 2016.  
 
Nacalculatie 
De GGD stelt voor om een nacalculatie door te voeren. Voor 2016 is er een bezuinigingstaakstelling 
ter hoogte van de indexatie opgelegd. De indexatie was vastgesteld op 0,8% over 2016. In de 
herziene begroting is er toch een indexatie doorgevoerd van 1,06%. De GGD stelt voor om op basis 
van de definitieve cijfers 0,62% extra na te calculeren. Dit betreft een macrobedrag voor de Algemene 
bijdrage en bijdrage 0-4 jarigen en Adolescenten van € 120.000.  
 
Algemene reserve 
Als richtlijn voor de toegestane hoogte van de algemene reserve geldt een maximum van 2,5 % van 
het totaal aan lasten van de begroting GGD. Dit komt neer op een bedrag van € 856.000. De 
algemene reserve van de GGD zit met bedrag van € 27.000 (na resultaatbestemming 2016) ruim 
onder dit bedrag. 
 
Weerstandsvermogen 
In de herziene begroting 2016 was een bijgesteld risicoprofiel opgenomen. In de paragraaf 
Weerstandsvermogen (zie pagina 33 e.v. van de jaarstukken 2016) is aangegeven in hoeverre deze 
risico’s zich hebben voorgedaan. Het grootste effect vanuit dit risicoprofiel dat daadwerkelijk heeft 
geleid tot lasten betreft het afboeken van de kosten m.b.t. het GGD-dossier. Het weerstandsvermogen 
is na afboeking van het negatieve resultaat 2016 theoretisch gezien te laag als alle risico’s zich 
daadwerkelijk op hetzelfde moment zullen voordoen. Die kans is nagenoeg nihil. Bovendien zal bij een 
daadwerkelijk te laag weerstandsvermogen een beroep op de deelnemende gemeenten worden 
gedaan. In de begrotingen van de deelnemende gemeenten dient met het risicoprofiel van de GGD 
(alsmede van andere GR’s) rekening gehouden te worden. 
 
Overige paragrafen 

De overige in de jaarstukken 2016 opgenomen paragrafen (financiering, bedrijfsvoering, onderhoud 
kapitaalgoederen en verbonden partijen) geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
 
Begroting 2018 
 
Inhoudelijke beoordeling  
 
De GGD voert de taken uit die de Wet Publieke Gezondheid opdraagt aan de gemeenten: 
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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. 
 
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 we intern en samen met 
onze ketenpartners 
Vroegsignalering/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: 
Proactief inzetten 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 mplementatie 
van het nieuwe gezamenlijke softwareprogramma iTBC. 
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 positionering Veilig Thuis NHN als ‘spin in het web’ (radarfunctie), een centrale rol 
voor Veilig Thuis NHN in ontwikkeltraject multidisciplinaire aanpak (MDA++aanpak) van ernstige en 
ingewikkelde vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en de uitvoering van de regionale 
integrale crisisdienst voor 0-18-jarigen als ambities genoemd. Hierover moet de gemeentelijke 
besluitvorming nog plaatsvinden. 
 
Onderzoek, beleid en preventie 
De speerpunten voor 20187 hebben betrekking op het via epidemiologisch onderzoek verzamelen van 
gezondheidsgegevens. De gezondheidssituatie wordt gemonitord.  Deze gegeven geven de  
onderbouwing van (preventief) gemeentelijk gezondheidsbeleid. Deze data wordt beschikbaar gesteld 
voor breed publiek. Daarnaast richt de GGD zich in de rol van aanbieder, coördinator of aanjager van 
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preventieve programma’s  op verbetering van de leefstijl of het gezondheidsgedrag zoals via de 
gezonde school-aanpak.   
 
Financiële beoordeling 
Algemeen 
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. 
 
Indexering 2018 
Het algemeen bestuur van de GGD heeft ingestemd met kadernota 2018 waarin de indexatie over 
2018 is opgenomen. De kaderbrief is gebaseerd op de indexatiebrief van de adviesgroep GR welke 
bestuurlijk door de gemeenten is vastgesteld. In de begroting 2018 is dit echter anders uitgewerkt. Dit 
is niet in overeenstemming met de indexatiebrief Adviesgroep GR en de uitgangspunten van de Raad 
welke in 2012 is vastgesteld. 
 
Bestuurlijk is vastgesteld dat met een verhouding 70/30 loon/prijs de maximale indexatie voor 2018 
3.02% (respectievelijk 2,80% tegen 1,2% )mag bedragen. De GGD interpreteert de bestuurlijk 
vastgestelde brief van de Adviesgroep GR op een andere wijze.  Ondanks herhaaldelijk overleg 
hierover blijven zij bij hun standpunt dat de nacalculatie 2016 2,48% bedraagt, extra indexering 2017 
2,56% en indexering 2018 0,36%. Hierdoor verspreiden zij de indexatie over 2017 en 2018. Conform 
de uitgangspunten van de raad vind nacalculatie plaats bij de jaarrekening. Deze extra indexering 
over 2017 is hiermee onjuist. De GGD wijkt hiermee zowel af van hun eigen kadernota als de 
bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR en de uitgangspunten van de raad. 
Geadviseerd wordt om hier niet mee akkoord te gaan en de indexatie toe te passen conform de 
bestuurlijk vastgestelde brief. Dus bijdrage 2017 per inwoner (volgens de primaire begroting die op 13 
juli 2016 is vastgesteld) maal 3,02%.  Dit houdt daarmee ook in dat een mogelijke nacalculatie over 
2018 vergeleken dient te worden met een looncompensatie van 3,8% in 2018. 
 
Er vindt geen indexering plaats over Veilig Thuis. Dit omdat Veilig Thuis een ingekocht product is 
waarvoor afspraken worden gemaakt met de individuele gemeenten. Wel  laat de GGD een 
onderzoek 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. 
 
Verhoging bijdrage/ ontwikkelingen 
Naast de indexering wordt voorgesteld om de bijdrage te verhogen. Deze verhoging ziet er als volgt 
uit: 

- Overheveling maatwerk Jeugdgezondheidzorg: 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.  

- 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. 

- Antibioticaresistentie. 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 en 0,06 per inwoner. 
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- In de begroting is een verhoging van de lasten opgenomen van €100.000 voor de 
werkzaamheden omgevingswet. Hierover is echter nog geen besluit genomen, noch 
is dit in de kadernota opgenomen. 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. 

 

 
 

3.2  Overwegingen van het college 
 
Wij adviseren u om kennis te nemen van de jaarstukken en concept begroting 2018 en 
daarover de voorgestelde zienswijze af te geven. 
 
3.3  Regionale samenwerking en couleur lokaal 
 
De van de GGD ontvangen documenten zijn door de klankbordgroep financiën GGD HN beoordeeld 
en getoetst. 
 

3.4 Participatie, samenspel 
 

3.5 Risico’s 
 
Weerstandsvermogen 
In de herziene begroting 2016 was een bijgesteld risicoprofiel opgenomen. In de paragraaf 
Weerstandsvermogen (zie pagina 33 e.v. van de jaarstukken 2016) is aangegeven in hoeverre deze 
risico’s zich hebben voorgedaan. Het grootste effect vanuit dit risicoprofiel dat daadwerkelijk heeft 
geleid tot lasten betreft het afboeken van de kosten m.b.t. het GGD-dossier. Het weerstandsvermogen 
is na afboeking van het negatieve resultaat 2016 theoretisch gezien te laag als alle risico’s zich 
daadwerkelijk op hetzelfde moment zullen voordoen. Die kans is nagenoeg nihil. Bovendien zal bij een 
daadwerkelijk te laag weerstandsvermogen een beroep op de deelnemende gemeenten worden 
gedaan. In de begrotingen van de deelnemende gemeenten dient met het risicoprofiel van de GGD 
(alsmede van andere GR’s) rekening gehouden te worden. 
 
 

3.6 Financiën 
 
De GGD stelt voor om een nacalculatie door te voeren. Voor 2016 is er een bezuinigingstaakstelling 
ter hoogte van de indexatie opgelegd. De indexatie was vastgesteld op 0,8% over 2016. In de 
herziene begroting is er toch een indexatie doorgevoerd van 1,06%. De GGD stelt voor om op basis 
van de definitieve cijfers 0,62% extra na te calculeren. Dit betreft een macrobedrag voor de Algemene 
bijdrage en bijdrage 0-4 jarigen en Adolescenten van € 120.000. Dit heeft tot gevolg dat er voor de 
BCH gemeenten nog het volgende bedrag betaald moet worden over 2016 en dit, afhankelijk van de 
besluitvorming, structureel doorwerkt: 

Gemeente Gemeentelijke bijdrage 
algemeen 

Bijdrage 0-4 jarigen & 
Adolescenten 

Totaal 

Bergen 3.301 1.896 5.197 

Castricum 3.780 2.445 6.224 

Heiloo 2.481 1.632 4.113 
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Voorgestelde verhoging Algemene bijdragen 
2018  

Macro Per inwoner Per gemeente 

Antibioticaresistentie (652.208 inwoners 1-1-
2017) 

40.000 0,06 Bergen: 179 
Castricum:2.113 
Heiloo:137 

Omgevingswet (652.208 inwoners 1-1-2017) 100.000 0,15 Bergen:4.475 
Castricum: 5.285 
Heiloo:3.427 

 

Voorgestelde verhoging Bijdrage 
Jeugdgezondheidszorg € 4.17 bij 130.400  
0-18 jarigen 

Verlaging 
beschikkingen 

Verhoging 
bijdrage 

Herverdeel 
effect 

Overheveling maatwerk  
jeugdgezondheidszorg  

Bergen:13.578 
Castricum: 36.838 
Heiloo:12.742 
 

Bergen: 20.345 
Castricum:26.826 
Heiloo:18.039 

-6.767 
+10.012 
-5.297 

 
 

3.7 Communicatie 
 
Het DB van de GGD HN ontvangt schriftelijke zienswijze 

 
4.  UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE  
  
 
5. ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
Bijlage 1: Advies Klankbordgroep Financiën GGD   Hollands Noorden 
Bijlage 2: Aanbiedingsbrief financiële stukken GGD Hollands Noorden 
Bijlage 3: Jaarstukken GGD Hollands Noorden 2016 
Bijlage 4: Programmabegroting GGD HN 2018 
 
 

 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer M.J. Pothast  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


