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Geachte leden van het algemeen bestuur, 
 

Op 14 april zijn de financiële stukken van GGD Hollands Noorden (aanbiedingsbrief, verantwoording 

2015, 1e begrotingswijziging 2016, begroting 2017) aan de gemeenten aangeboden voor zienswijzen. 

De adviezen van de financiële klankbordgroep aan het dagelijks bestuur zijn in deze jaarstukken 

verwerkt.  

 

Voor de diverse GR-en waaronder GGD HN is een concept zienswijze opgesteld over de financiële 

stukken, welke door de gemeenten gebruikt kan worden als handreiking voor het opstellen van de 

zienswijze voor de eigen gemeenteraad. Ook deze is naar alle gemeenten verstuurd. Het dagelijks 

bestuur heeft in zijn vergadering van 18 mei kennis genomen van de zienswijze over de financiële 

stukken van GGD HN en heeft hier ernstige zorgen over. Graag gaan wij hier kort op in.  

 

In deze concept zienswijze ligt het accent vooral op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan de 

GGD. De bijdragen stijgen in de herziene begroting 2016 en begroting 2017 ten gevolge van de 

stijging van loonkosten door de CAO, die door de VNG namens de gemeenten op 31 maart 2016 is 

afgesloten (€ 230.000 structureel vanaf 2016) en de kosten van de mobiliteitspool als restant van 

doorlopende verplichtingen na een eerdere reorganisatie (€ 150.000 in 2016). In de concept zienswijze 

wordt voorgesteld om niet akkoord te gaan met de hogere bijdragen. Dit betekent feitelijk dus een 

extra op te leggen bezuiniging.  

 

GGD HN heeft al een autonome bezuinigingsopgave van ongeveer € 600.000,- voor deze jaren door 

afname van het aantal geboortes en afname maatwerktaken. Als nu gekozen wordt de extra kosten 

door CAO en mobiliteitspool niet te compenseren, dan zou dit voor GGD HN leiden tot een extra 

bezuinigingsopgave van € 380.000,--  voor deze jaren. In totaal zou GGD HN dan € 980.000 moeten 

bezuinigen.  

 

Daarnaast is er geen inhoudelijke afweging gemaakt en is in de zienswijze geen rekening gehouden 

met de Quickscan GGD Hollands Noorden door AEF (juli 2015) waarin geconcludeerd werd dat verdere 
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bezuiniging onherroepelijk gevolgen heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening, maar bovendien 

dat alle bezuinigingsmogelijkheden al benut zijn. Dat betekent dat de voornoemde extra  bezuiniging 

van € 380.000,-- rechtstreekse gevolgen heeft voor de dienstverlening. Het is vrijwel zeker dat na 

bijna 14% eerdere bezuinigingen niet meer kan worden voldaan aan de wettelijke taken van de GGD 

zoals die worden voorgeschreven door VWS, RIVM, VNG en Inspecties voor de Gezondheidszorg en 

Jeugdzorg. Afhankelijk van de alsdan te maken keuzes gaat dat tenminste om het verlies van 6 fte. In 

het geval van de jeugdgezondheidszorg gaat het om bijna 6 % van de formatie JGZ, en dus in 

verhouding concreet zo’n 600 minder maal een opsporing van een lichamelijke afwijking, minder 

aandacht voor risicogezinnen, minder aandacht voor overgewicht of in het geval van de 

infectieziektebestrijding een minder goede opvolging van infectieziekte-meldingen. Ook moeten we 

wellicht onze bijdrage aan het project Jeugd, alcohol en drugs heroverwegen. Over de effectiviteit van 

de jeugdgezondheidszorg is wetenschappelijk onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat elke euro die 

jaarlijks geïnvesteerd wordt in de jeugdgezondheidszorg 11 euro1 op levert. Daarvan komt ongeveer 

2/3  (7 euro) door het rijksvaccinatieprogramma en 1/3 (4 euro) door het reguliere werk van de 

jeugdgezondheidszorg. Indien minder geïnvesteerd wordt in preventie, komen de kosten vroeg of laat 

elders terug.  

 

Ook merken wij op dat uit het eind 2015 gehouden medewerkertevredenheidsonderzoek blijkt dat de 

werkdruk binnen GGD HN bovengemiddeld hoog is.  

Een extra probleem is dat de extra bezuiniging niet direct ingevuld kunnen worden. Bij ontslag van 

medewerkers speelt immers dat het effect op de begroting pas op langere termijn zichtbaar is door de 

rechtspositie van personeel en te volgen procedures, immers de begroting van 2016 bevat zoals eerder 

vermeld nog steeds kosten van de eerdere bezuinigingen (kosten mobiliteitspool).  

 

De algemene reservepositie van de GGD (begin 2016 € 478.000) is sowieso onvoldoende om de extra 

verlaging van de bijdragen op te vangen na 2016. Ook zijn een aantal reële risico’s gemeld aan het 

bestuur.  

 

Voor de regio Kop van Noord-Holland is op 2 juni nog een bijeenkomst over de jaarstukken van de 

GR-en gepland door de griffies. In de regio West-Friesland is op 15 april al een raadsbijeenkomst 

geweest. In de regio Alkmaar is de geplande bijeenkomst vervallen. Uiteraard is de directie dan wel één 

van de leden van het dagelijks bestuur bereid om nog nadere toelichting te geven over de stukken en 

deze brief op de geplande bijeenkomst dan wel op verzoek bij individuele gemeenten.  

 

Hoogachtend, 

Namens het dagelijks bestuur,  

 
 
 
 
 

 
mw. E. Deutekom-Muntjewerff, voorzitter 

                                                      
1 Paul Dam, Kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg; Verdonck&Klooster Asscociates in opdracht van Actiz, 2012. 

http://www.actiz.nl/nieuwsberichten/website/pers/iedere-euro-in-jeugdgezondheidszorg-levert-11-op 
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