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De heer Plug schetst de stand van zaken bij GGD Hollands Noorden. De organisatie bestaat nu 6 jaar 

en heeft roerige tijden gehad, onder andere door een directiecrisis, de digitalisering en door de 

overname van de consultatiebureaus. Op het moment dat de rust weerkeerde in 2011 kwam de eerste 

bezuinigingsopdracht van 10% van het Algemeen Bestuur. De GGD heeft er destijds voor gekozen om 

zelf met een pakket aan bezuinigen te komen om die 10% bezuiniging te realiseren. Dat pakket, met 

een waarde van € 1 miljoen is inmiddels grotendeels gerealiseerd. Zo is de 24-uurs bereikbaarheid van 

de JGZ gestopt, net als de extra logopedische screening, Ook zijn vacatures die ontstaan zijn door 

natuurlijk verloop niet ingevuld, bijvoorbeeld bij epidemiologie, beleid en communicatie.  

 

Oplopende bezuinigingenOplopende bezuinigingenOplopende bezuinigingenOplopende bezuinigingen    

Het bleef niet bij 10% bezuinigingen. Het Algemeen Bestuur besloot in 2011 geen loon- en 

prijscompensatie toe te kennen voor 2012. Niet toekennen, betekent extra bezuinigen om de gestegen 

lonen en prijzen te compenseren. Daarnaast zien we dat gemeenten, die zelf ook de broekriem aan 

moeten halen, bezuinigen op (maatwerk) taken die ze bij de GGD afnamen. En ook daar blijft het niet 

bij, want de BTW-verhoging, de verhoging van de pensioenpremies en de overname van de Stichting 

JGZ in 2012 zoals afgesproken met de vakbonden in 2010, leiden ook nog eens tot hogere kosten.  

Om alle effecten van de verschillende sporen op te vangen moeten we niet € 1 miljoen, maar bijna € 

2,5 miljoen besparen. Dat kan wel, maar de GGD heeft daar iets meer tijd voor nodig. Problemen zijn al 

eerder onderkend, bijvoorbeeld door de commissie van Es in 2010, en door het Deloitte onderzoek van 

2011.  

MensenorganisatieMensenorganisatieMensenorganisatieMensenorganisatie    

De GGD bezuinigt extra, onder andere door de organisatie aan te passen: minder management, minder 

ondersteunend personeel. De maatregelen zijn al genomen, maar de kosten zijn nog niet weg. De GGD 

is een mensenorganisatie, de begroting bestaat voor meer dan 70% uit personeelskosten (ter 

vergelijking bij gemeenten gaat het om 25 tot 30% personeelskosten op de totale begroting). 

Medewerkers zijn ambtenaar, dus moet de GGD WW en wachtgelduitkeringen zelf betalen, dat kan 

jaren duren. Medewerkers zijn specialisten, zo kunnen we geen jeugdarts inzetten op een vacature 

voor infectieziektearts. Het natuurlijk verloop bij de GGD is laag en door verhoging van de 

pensioenleeftijd blijft dat de komende jaren zo. Kortom: er zijn weinig mogelijkheden om in te spelen 

op veranderende omstandigheden.  



Nieuwe bezuinigingenNieuwe bezuinigingenNieuwe bezuinigingenNieuwe bezuinigingen    

Nieuwe door de GGD ingezette bezuinigingen omvatten: 

- Huisvesting. Contracten in Schagen (2015) en Hoorn (2018) lopen nog lang, maar op termijn 

zjn de kosten terug te brengen. 

- Bovenformativiteit: Met mensen bezig om ze zo snel mogelijk naar nieuw werk toe te leiden. 

- Overhead beperken, minder administratieve krachten door informatisering. Kan als systemen 

zijn geautomatiseerd. 

- Arbeidsvoorwaarden: kijken of GGD regelingen gemiddeld vergelijkbaar zijn als bij gemeenten.  

- Planning verbeteren 

Slecht perspectiefSlecht perspectiefSlecht perspectiefSlecht perspectief    

In 2012 hebben we een vervelend jaarresultaat behaald van -550K (1,8% van de begroting). Daarmee is 

de reserve verdampt. De reserve zou € 1,6 miljoen moeten zijn om risicodekkend te zijn. De oorzaken 

geven meerjarig een negatief resultaat, begroting 2013: -€ 480.000 en meerjarenperspectief is slecht. 

Bottleneck is personeel dat bovenformatief is. Bovenformativiteit vertegenwoordigt op dit moment een 

waarde van € 500K per jaar.  

Prioriteit: wegwerken bovenformativiteitPrioriteit: wegwerken bovenformativiteitPrioriteit: wegwerken bovenformativiteitPrioriteit: wegwerken bovenformativiteit    

Conclusie: als we niets doen, lopen we financieel vast. Als we geen oplossing vinden, moeten we als 

gemeenschappelijke regeling bij gemeenten aankloppen. Het bestuur vindt dat nu maatregelen moeten 

worden genomen. Hoofdzorg is de te snelle bezuinigingsdruk. We hebben deze feiten besproken in de 

(ambtelijke) klankbordgroep financiën. Die wil het tempo aanhouden van bezuinigingen, maar stelt 3x 

een extra bijdrage voor om de bovenformativiteit weg te werken. Daar hoort wel een 

inspanningsverplichting bij. Het AB heeft dit overgenomen en dat heeft geleid tot een pakket dat is 

voorgelegd aan de gemeenteraden. Dit is wat u krijgt voorgelegd: 

- 2013 en 2014 normale loon- en prijscompensatie, dan wordt het probleem niet nog erger 

- Volgen advies van de klankbordgroep Financiën voor een incidentele bijdrage in 2013, 2014 en 

2015 om de kosten bovenformativiteit te dekken 

- Verder financieel tekort moet de GGD oplossen door efficiency en innovatie. 

 

    

Gestelde vragenGestelde vragenGestelde vragenGestelde vragen 

- Krijgt iedere gemeente dezelfde begroting? 

Ja. De gemeenteraden maken wel elk hun eigen afweging. 

 

- Een raadslid geeft aan bang te zijn dat we over drie jaar weer zitten. Wat kun je bereiken, hoe 

ver zit je vast aan CAO? Wat als de andere gemeenschappelijke regelingen ook komen 

aankloppen? 

Wij zij gemeenteambtenaren, de CAO ligt vast. We willen af van GGD-regelingen als de 

uitloopschaal. Dat wordt onderhandelingspunt. Bijdrage 2014 op niveau van voor de fusie, 

maar wel betere organisatie tegenover. Marge om overname op te vangen was in 2012 

helemaal weg.  

GGD heeft een bijzondere situatie. We kunnen bezuinigen op de kosten van huisvesting, maar 

door afspraken rond de fusie lopen contracten nog tot 2015 en 2018 voor Schagen en Hoorn. 

De overname van de consultatiebureaus heeft gemeenten niets gekost. Daardoor zijn de 

reserves weg en dat maakt de GGD kwetsbaar.  

  



- Werkt u ook samen met andere GGD-en? 

Ja, bijvoorbeeld voor de 24 uurs bereikbaarheid infectieziekten, SOA voor Zaanstreek en 

Waterland,  

 

- Van elke euro uitgegeven komen er 11 terug, niet in uw kas, maar bij zorgverzekeraars. Kunt u 

kosten bij zorgverzekeraars weghalen? 

Na de transitie komen de baten terug in de gemeentekas. We werken al samen met 

zorgverzekeraars. Voorbeeld Vietnam tussen de tulpen: we zijn op zorgverzekeraar afgestapt 

met besparingscijfers. Ze waren niet direct enthousiast, maar hebben het uiteindelijk wel 

gedaan. We boeken wel voorzichtig resultaat, de komende jaren wordt dat wellicht beter. 

 

- Hoeveel was reserve bij aanvang van 2012?  

558.000 euro.  

 

- Kunnen de tarieven die worden doorberekend aan cliënten niet omhoog?  

De begroting van de GGD bestaat voor 85% uit de gemeentelijke bijdrage. De rest wordt 

betaald door bijvoorbeeld reizigers en politie. We moeten goed kijken naar de concurrentie, 

tariefverhoging heeft zijn beperkingen.  

 

- Blijven de mensen die bovenformatief zijn werken voor de GGD? Je moet ze toch betalen?   

In de reïntegratieperiode wel. Als ze ontslag hebben en bij UWV, dan niet meer. 

 

- Hebben we als raad keuze?  

U heeft altijd keuzes, maar is het een reële keuze? U kunt kiezen het niet te doen, gevolg is 

dan wel dat u aan het einde van het begrotingsjaar moet bijpassen.  

 

- Wat betekent het als je zaken stop zet voor rendement van preventie?. Kinderen ontsporen, 

dan komt het straks ook bij gemeenten, alle taken gaan over naar gemeenten. Je kunt echt 

problemen voorkomen.  

Per taak is het niet specifiek onderzocht. Duidelijk is wel dat preventie lange adem vergt.  

 


