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Financiële situatie GGD 
Hollands Noorden

Nico Plug

Organisatie in 
ontwikkeling

2007 Fusie

2008 Directiecrisis

2009 Extra bijdrage i.v.m. te
lage startbijdrage

2009 Afspraken overname
JGZ 0-4

2010/2011 Overnameproces JGZ 0-4

2009-2013 >10 taakmutaties

2010-2013 Digitalisering JGZ

Organisatie is 
nog niet af, o.a.

- Informatisering
Veel registraties los van elkaar en niet geïntegreerd. Veel
administratieve handelingen

- Financiële administratie
Complex en in ontwikkeling. Veel verschillende soorten
contracten met gemeenten (alleen JGZ al 175) en derden

- Twee CAO’s in uitvoering
door Stichting JGZ en achterstand modernisering HRM-
functie

- Ontwikkeling medewerkers (mn
bedrijfsvoering)

Betere GGD met 
goede resultaten o.a.

- Optreden bij crises
- o.a. Pandemie, Blokkendoos, Zedenzaak Graftdijk

- Klanttevredenheid

- Integrale JGZ onder éénhoofdige
leiding

- Gevolgen Wet PG geïmplementeerd

- Gezondheidsprofielen per gemeente

- Goed werkend Digitaal dossier
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Ontwikkeling
Gemeentelijke bijdrage 2007-2014

2010: Eerste
bezuinigingsopdracht

- 10% op gemeentelijke bijdrage 2011

- Inmiddels meer dan één miljoen
bezuinigd:
- Niet vervangen personeel natuurlijk verloop

- Beleid, epidemiologie, 
gezondheidsbevordering, communicatie

- Geen 24 uurs bereikbaarheid JGZ

- Verminderen aantal JGZ lokaties

- Stopzetten screening 7/8 jarigen

- Stopzetten extra logopedie

- Stopzetten sociaal medische advisering

- Diverse efficiencymaatregelen



2

Het bleef niet bij 10%

- 10% initiële bezuinigingen

- 5% cumulatief prijs/looncompensatie
2012, 2013 en 2014 (nog geen besluit)

- Terugtrekkende gemeenten
- Maatwerk JGZ Den Helder
- diverse CJG budgetten

- - OGGZ Hoorn en Alkmaar (vanaf 2014)
- Prostitutiegezondheidscentrum Alkmaar (voor 2013      

- teruggetrokken)
- project Hayat, Alkmaar

- Kosten blijven (deels) bij GGD achter

- Extra kosten:
- CAO (CAR UWO en VVT), premiestijgingen, overname

personeel stichting (afspraak 2009)

-

Cumulatieve
indexontwikkeling

Cumulatieve indexering
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Cumulatief effect niet
indexering en bezuiniging

(excl. bijkomende effecten)
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Cumulatieve
bezuinigingsdruk

Cumulatieve bezuiniging
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overgang personeel
Stichting

te lage index 0-4 jarigen

10% is inmiddels

nog niet de 

helft van de totale
bezuinigingssom

Bezuinigingen 2014
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niet verleende indexering

overgang stichting
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Problemen in 2010/ 2011 al 
voorzien
door directie en bestuur:

AB 10-2-2010 (n.a.v. bespreking cie van Es)

De commissie van Es constateert dat 2012 een heftig jaar gaat worden

Onderzoek Deloitte (2011)
- Deloitte constateert dat de gewenste verlaging van de 

gemeentelijke bijdrage met 10% in 2014 mogelijk maar zeer
uitdagend is, nog verdergaande bezuinigingen, zoals beperking
van de indexering, lijken zeer problematisch”

AB 16-5-2011
Voor 2012 twijfelt Deloitte aan de haalbaarheid van de opgelegde
extra bezuinigingen, omdat voor 2012 al veel vast ligt. Er ligt een
reeel bezuinigingsprogramma tot 2014. De flexibele schil om meer
op te vangen is nihil, o.a. door fusie en overname JGZ 0-4.

-
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Risico’s in 2010/ 2011 al 
voorzien
voor directie en bestuur:

Begroting 2011 Integratie JGZ

Digitaal Dossier

Afname gemeentelijke

taken

+ 4 andere risico�s

Hoog risico

Midden risico

Hoog risico

Begroting 2012 Integratie JGZ

Bezuinigingen

Afname gemeentelijke

taken

+ 4 andere risico�s

Hoog risico

Hoog risico

Hoog risico

Begroting 2013 Integratie JGZ

Bezuinigingen

Afname gemeentelijke

taken

+ 3 andere risico�s

Midden risico

Hoog risico

Hoog risico

Extra bezuinigingen

Organisatieaanpassing met korte en lange
termijn effecten:

- Van 19 naar 14 managers

- Langere termijn nog minder ondersteunend
personeel als aantal verbeteringen zijn
doorgevoerd

- Maatregelen genomen maar kosten nog niet
weg!

Waarom kosten
bezuinigingen bij de 

GGD veel tijd

1) GGD is mensenorganisatie, > 70% loonkosten, 

afvloeiing van personeel (ambtenaren) kost

veel tijd

2) GGD bevat veel specialismen die niet of 

beperkt uitwisselbaar zijn

3) Werk is maar beperkt flexibel in te huren

4) Natuurlijk verloop is heel laag

5) Pensioenleeftijd snel verhoogd, komende jaren

weinig pensioneringen

De feiten

- Jaarrekening 2012
Negatief resultaat van € 550.000 (=1.8% van de begroting)

- Begrotingswijziging 2013
Negatief resultaat van € 480.000
Met veel bijsturen, inclusief extra contactmoment, 
nauwelijks ruimte voor investeren in verbeteringen

- Meerjarenperspectief slecht

Mogelijkheden tot 
verder bezuinigen

- Huisvesting
GGD Schagen, nieuw hoofdkantoor 2015-2018, 
JGZ 2e tranche

- Wegwerken bovenformativiteit
- 2 jaar regulier, daarna GGD risicodrager WW en 

bovenwettelijke uitkering

- Beperken overhead
- Efficiëntieslag administratie
- Mits er ruimte is voor informatisering
- Outsourcing aantal ondersteunende diensten

- Arbeidsvoorwaarden

- Verbeteren planning (m.n. JGZ)

Conclusies:

- Scenario ‘zeer problematisch’ als
aangegeven door Deloitte voltrekt zich, 
Vastloper dreigt!

- Algemene reserve verdwijnt door resultaat
jaarrekening 2012

- Bij ongewijzigd beleid zullen gemeenten
negatieve reserve moeten aanvullen >geen
structurele oplossing

- Bezuinigingen te veel en vooral te snel

- Wettelijke taken (vnl. JGZ) in het geding
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Advies klankbordgroep
Financiën

àBezuiniging niet spreiden over 5 jaar

àExtra bijdrage gemeenten i.v.m. 

mobiliteitsbureau (bovenformatieven)

à2013 �0,69 per inwoner

à2014 en 2015 �0,54 per inwoner

à2016 einde extra bijdrage

Adviezen van het AB 
aan de gemeenten:

- Leg voor 2013 geen extra bezuiniging op ter hoogte van 
looncompensatie
Besluit bij begroting 2013 in juli AB

- Geef GGD loon- en prijscompensatie voor 2014
Besluit bij begroting 2014 in juli AB

- Dek incidenteel de lasten van bovenformatieven voor maximaal 3 
jaar voorzover de GGD die zelf niet kan dekken, Besluit AB in juli
2013

- Het DB opdracht te geven om het restant van het financiële tekort weg te 

werken door in te zetten op innovatie en efficiency bij de wijze van 
uitvoeren van de taken van de GGD Hollands Noorden.

Besluitvorming:

- Voorstellen van AB GGDHN naar gemeenten

- Standpunt colleges van B&W naar raden

- Raden stellen zienswijzen op over voorstellen

- AB in juli neemt besluit

Vragen?


