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Gevraagde beslissing(en)
1.
2.
3.
4.

geen zienswijze af te geven bij de begroting 2020, zoals verwoord in bijgaand raadsvoorstel en
bijlage 1: Memo beoordeling financiële stukken GR GGD Hollands Noorden;
de GGD te verzoeken om aan de begroting 2020 toe te voegen:
beoogde resultaten en maatschappelijke effecten;
een begroting van plustaken per gemeente.
geen zienswijze af te geven bij de jaarstukken 2018, zoals verwoord in bijgaand raadsvoorstel en
bijlage 1: Memo beoordeling financiële stukken GR GGD Hollands Noorden;
de GGD drie verzoeken te doen voor toekomstige verantwoordingen:
monitoren van beoogde resultaten;
gebruik maken van beschikbare gezondheidsinformatie;
toevoegen van een overzicht van plustaken per gemeente.

Inleiding
Op grond van artikel 34 WGR, lid 1 en lid 3 stelt het Algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden
de begroting vast voorgaand aan het jaar waarvoor zij dient en de jaarstukken volgend op het jaar
waarop zij betrekking heeft. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen op grond van artikel
35 lid 3 bij het dagelijks bestuur hun zienswijze aanbieden. Het dagelijks bestuur voegt deze
zienswijzen bij de ontwerpbegroting die aan het algemeen bestuur wordt toegezonden. Daarnaast
kunnen de raden op grond van artikel 25, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling een zienswijze
geven bij de jaarstukken.
Besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de GGD vindt plaats op 10 juli 2019. De GGD
ontvangt voor deze besluitvorming de zienswijzen graag voor 25 juni 2019.
In de kaderbrief 2020 van de GGD is geen nieuw beleid opgenomen en prioriteit gegeven aan het op
orde brengen van de basis. De programmabegroting sluit hier bij aan.

Beoogd resultaat
Sturing geven aan de GR GGD Hollands Noorden, zoals bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke
regelingen.
Inwoners kunnen gezond en veilig leven.

Argumenten
1
2

Bijlage 1, Memo beoordeling financiële stukken GR GGD Hollands Noorden geeft de
argumenten weer die behoren bij de zienswijzen op de begroting 2020.
De gemeente wil invloed hebben op de gang van zaken bij de GGD
In de programmabegroting 2020 zijn geen beoogde resultaten en maatschappelijke effecten
benoemd. Als resultaten en maatschappelijke effecten onderdeel uitmaken van de
programma-begroting vergroot dit de mogelijkheid om invloed uit te oefenen.
Een begroting van plustaken per gemeente is een volgende stap naar het gewenste
onderscheid van GR taken en aanvullende taken. Ook dit draagt bij aan het sturing geven
aan de GGD.
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Bijlage 1, Memo beoordeling financiële stukken GR GGD Hollands Noorden geeft de
argumenten weer die behoren bij de zienswijzen op de jaarstukken 2018.
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De gemeente wenst transparantie en grip op de GGD
Op basis hiervan is het voorstel om de GGD een drietal aanvullende verzoeken te doen
voor toekomstige verantwoordingen. De gezondheidsonderzoeken van de GGD leveren een
schat aan informatie op, die van meerwaarde is voor het monitoren van de beoogde
maatschappelijke effecten. Inhoudelijke kengetallen (effectindicatoren) zien we graag
toegevoegd in de verantwoording 2019. Daarnaast willen we in de verantwoording 2019 op
een eenvoudige wijze kunnen zien welke resultaten geheel, gedeeltelijk of (nog) niet
gerealiseerd zijn in de betreffende periode. Tot slot is inzicht in de plustaken gewenst.
Plustaken kunnen van invloed zijn op de GR taken van de GGD.

Kanttekeningen
1&2

Voor de kanttekeningen en extra informatie zie Bijlage 1 Memo beoordeling financiële
stukken GR GGD Hollands Noorden geeft de argumenten weer die behoren bij de
zienswijzen op de begroting 2020 en de jaarstukken 2018.

Communicatie
Na het raadsbesluit worden de zienswijzen van de raad aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD
Hollands Noorden aangeboden.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
De bijdragen van Langedijk aan de GGD zijn voor 2020:
GGD Algemeen
JGZ 0-4
JGZ 12-18
Huisvestingsbijdrage JGZ
Rijksvaccinatieprogramma
Totale bijdrage GR taken

€ 527.000
€ 384.000
€
26.000
€
25.000
€
49.000
€ 1.010.000

€ 18,82 per inwoner
€ 344,59 per jeugdige 0-4
€ 12,16 per jeugdige 12-18

Er is een marginaal verschil (€ 2.046 totaal) tussen de bovengenoemde bedragen en de bedragen die
in de raming voor de begroting gemeente Langedijk zijn opgenomen voor 2020. Dit verschil wordt
meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020 van de gemeente Langedijk.
Veilig Thuis
De financiering van Veilig Thuis maakt geen onderdeel uit van de GR. De geraamde baten en lasten
voor Veilig Thuis in de voorliggende begroting GGD 2020 zijn gebaseerd op de financiële begroting
Veilig Thuis en onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenten.
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De verdeelsleutel van de bijdrage wordt door de gemeenten zelf bepaald. Bij gelijkblijvende
verdeelsleutel als 2018, is de bijdrage voor Langedijk in 2020: € 237.152. Er loopt een afzonderlijk
traject voor aanpassing van de verdeelsleutel betreffende de begroting van Veilig Thuis.
De jaarstukken 2018 GGD HN laten een positief resultaat zien van € 328.000. Hierin is een negatief
resultaat verwerkt van € 35.000 voor Veilig Thuis, waarmee het resultaat voor overige GGD
programma’s € 363.000 bedraagt.
Vervolgstappen
Het DB voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze
aan het Algemeen Bestuur (AB)wordt aangeboden.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1
2
3
4.
5.

memo beoordeling financiële stukken GR GGD Hollands Noorden;
raadsvoorstel en raadsbesluit Zienswijzen begroting 2020 en jaarstukken 2018 GGD Hollands
Noorden;
aanbiedingsbrief en Programmabegroting 2020 GR GGD Hollands Noorden;
aanbiedingsbrief en Programmaverantwoording en jaarrekening 2018 GR GGD Hollands
Noorden;
controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Bijlagen ter informatie
1.

Toetsingsformulier jaarstukken 2018 en begroting 2020 GGD Hollands Noorden.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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L.A.M. Kompier
burgemeester
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Zienswijze Begroting 2020 en jaarstukken 2018 GGD Hollands Noorden

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019, nummer 55;
gelet op het bepaalde in wettelijke grondslag vermelden: Het indienen van zienswijzen door de
gemeenteraden is geregeld in de Wgr, artikel 34, 35 en artikel 25.

b e s l u i t:

1.

geen zienswijze af te geven bij de begroting 2020, zoals verwoord in bijgaand raadsvoorstel en
bijlage 1: Memo beoordeling financiële stukken GR GGD Hollands Noorden;

2.

de GGD te verzoeken om aan de begroting 2020 toe te voegen:
beoogde resultaten en maatschappelijke effecten;
een begroting van plustaken per gemeente.

3.

geen zienswijze af te geven bij de jaarstukken 2018, zoals verwoord in bijgaand raadsvoorstel en
bijlage 1: Memo beoordeling financiële stukken GR GGD Hollands Noorden;

4.

de GGD drie verzoeken te doen voor toekomstige verantwoordingen:
monitoren van beoogde resultaten;
gebruik maken van beschikbare gezondheidsinformatie;
toevoegen van een overzicht van plustaken per gemeente.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juni 2019.
de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

L.A.M. Kompier

