BIJLAGE 1 OVERZICHT ZIENSWIJZEN GEMEENTEN
Overzicht zienswijzen jaarstukken GGD Hollands Noorden
Hieronder volgt een overzicht van de reacties van de diverse gemeenten op de jaarstukken. Nog niet van alle gemeenten is een (officiële) schriftelijke
terugkoppeling ontvangen. Een aantal raden komt vlak voor 11 juli nog bijeen.
Gemeenteraad

Raads-

Zienswijze jaarrekening 2017 en begroting 2019

behandeling
Alkmaar

28 juni 2018

Ten aanzien van de organisatie GGD Hollands Noorden tot de volgende zienswijzen:
a.

In 2018 een extern onafhankelijk bureau opdracht te geven voor een onderzoek naar de structurele problemen bij GGD
Holland Noorden inclusief Veilig Thuis en welke rol het management en bestuur in 2016 en 2017 heeft gespeeld, en dit
bureau te vragen om aanbevelingen te doen hoe deze problemen op te lossen voor de toekomst;

b.

Bovenstaand rapport, met reactie management/bestuur, voor zienswijze bij alle deelnemende gemeenten neer te leggen in
2019, voorafgaand aan de conceptbegroting 2020.

c.

De GGD Hollands Noorden de opdracht te geven een benchmark analyse uit te laten voeren tussen alle GGD-en en de
uitkomsten hiervan te delen met de gemeenteraad.

II. Ten aanzien van de jaarrekening 2017 GGD Hollands Noorden tot de volgende zienswijzen:
a.

Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en de daarin opgenomen incidentele nacalculatie en de voorgestelde
resultaatbestemming (het negatief resultaat van € 213.000 in mindering te brengen op de algemene reserve waarna
een aparte bestemmingsreserve te vormen voor Veilig Thuis waar een bedrag wordt onttrokken van € 5.574); de
structurele doorwerking van de afwijking van de loonindex 2017 in de herziene begroting 2018 uitsluitend voor het
jaar 2018 toe te kennen, omdat hier in het indexpercentage 2019 al op is geanticipeerd;

b.

Gezien het negatieve resultaat leidend tot een negatieve Algemene reserve, de GGD Hollands Noorden de opdracht te
geven om voor 1 september 2018 met een plan te komen, zowel inhoudelijk als financieel, op welke wijze de
negatieve reserve ingelopen zal worden;

c.

De GGD Hollands Noorden opdracht te geven 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;

d.

De GGD Hollands Noorden te adviseren een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 2e
bestuursrapportage, zodat bij de jaarrekening geen afwijkingen gemeld hoeven te worden die al eerder in beeld
waren.

III. Ten aanzien van de begroting 2019 van GGD Hollands Noorden tot de volgende zienswijzen:

a.

In de begroting 2019 is de bijdrage voor Veilig Thuis vastgesteld op € 940.000. Dit bedrag is gebaseerd op een
incidentele toekenning in 2018. Dit bedrag kan niet zonder meer structureel opgenomen worden. Hiervoor dient een
afzonderlijk voorstel aan de gemeenten te worden voorgelegd;

b.

Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting te voorzien;

c.

In 2018 met een plan te komen op welke wijze de in de programmabegroting 2019 opgenomen taakstellingen worden
ingevuld;

d.

Voor 1 september 2018 de maatschappelijke resultaten te benoemen voor de beschreven speerpunten en de
resultaten te concretiseren.

e.

(Nieuwe) ontwikkelingen financieel en inhoudelijk te onderbouwen en duidelijker te onderscheiden welke taken en
bedragen vallen binnen de in de begroting genoemde gemeentelijke bijdragen en voor welke taken en bedragen
andere afspraken gelden.

IV. Het college op te dragen de onder I, II en III genoemde zienswijzen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GGD
Hollands Noorden.
Bergen

28 juni 2018

1.

Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en de daarin opgenomen incidentele nacalculatie en de voorgestelde
resultaatbestemming(het negatief resultaat van € 213.000 in mindering te brengen op de algemene reserve en een aparte
bestemmingsreserve te vormen voor Veilig Thuis waar een bedrag wordt onttrokken van € 5.574); de structurele
doorwerking van de afwijking van de loonindex 2017 in de herziene begroting 2018 uitsluitend voor het jaar 2018 toe te
kennen, omdat hier in het indexpercentage 2019 al op is geanticipeerd.

2.

Gezien het negatieve resultaat leidend tot een negatieve Algemene reserve, de GGD de opdracht te geven om voor 1
september 2018 met een plan te komen op welke wijze de negatieve reserve ingelopen zal worden.

3.

De GGD te adviseren om normen te ontwikkelen voor de financiële en kwalitatieve kengetallen, zodat de verantwoorde
werkelijke financiële kengetallen op waarde kunnen worden geschat en om in het vervolg een beoordeling hierop te geven;

4.

De GGD te adviseren een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 2e bestuursrapportage, zodat bij
de jaarrekening geen afwijkingen gemeld hoeven te worden die al eerder in beeld waren.

5.

Over de begroting 2019 van GGD HN de volgende zienswijze af te geven:
a.

In de begroting 2019 is de bijdrage voor Veilig Thuis vastgesteld op € 940.000. Dit bedrag is gebaseerd op een
incidentele toekenning in 2018. Dit bedrag kan niet zonder meer structureel opgenomen worden. Hiervoor dient
een afzonderlijk voorstel aan de gemeenten te worden voorgelegd.

b.

Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting te voorzien;

c.

In 2018 met een plan te komen op welke wijze de in de programmabegroting 2019 opgenomen taakstellingen
worden ingevuld.

d.

Voor 1 september 2018 de maatschappelijke resultaten te benoemen voor de beschreven speerpunten en de
resultaten te concretiseren.

e.

(Nieuwe) ontwikkelingen financieel en inhoudelijk te onderbouwen en duidelijker te onderscheiden welke taken en
bedragen vallen binnen de in de begroting genoemde gemeentelijke bijdragen en voor welke taken en bedragen
andere afspraken gelden.

6. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de GGD HN kenbaar te maken.
Castricum

Jaarrekening jaartal 2017
1.

Gezien het negatieve resultaat leidend tot een negatieve Algemene reserve, de GGD de opdracht te geven om voor 1
september 2018 met een plan te komen op welke wijze de negatieve reserve ingelopen zal worden.

2.

De GGD 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;

3.

De GGD te adviseren een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 2" bestuursrapportage, zodat bij
de jaarrekening geen afwijkingen gemeld hoeven te worden die al eerder in beeld waren.

Programma begroting 2019
a.

In de begroting 2019 is de bijdrage voor Veilig Thuis vastgesteld op € 940.000. Dit bedrag is gebaseerd op een
incidentele toekenning in 2018. Dit bedrag kan niet zonder meer structureel opgenomen worden. Voor de jaren 2020 en
volgende dient een afzonderlijk voorstel aan de gemeenten te worden voorgelegd.

b.

Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting te voorzien;

c.

In 2018 met een plan te komen op welke wijze de in de programmabegroting 2019 opgenomen taakstellingen worden
ingevuld.

d.

Voor 1 september 2018 de maatschappelijke resultaten te benoemen voor de beschreven speerpunten en de resultaten te
concretiseren.

e.

(Nieuwe) ontwikkelingen financieel en inhoudelijk te onderbouwen en duidelijker te onderscheiden welke taken en
bedragen vallen binnen de in de begroting genoemde gemeentelijke bijdragen en voor welke taken en bedragen andere
afspraken gelden.

Drechterland

2 juli 2018

Een positieve zienswijze afgeven op jaarstukken 2017 met daarin opgenomen:
a) De voorgestelde resultaatbestemming om het negatieve resultaat van -/- € 207.000 in mindering te brengen op de
algemene reserve van de GGD;
b) Een bestemmingsreserve Egalisatie exploitatie Veilig Thuis te vormen voor Veilig Thuis, waaraan het resultaat van -/- €
6.000 wordt onttrokken;
c) De incidentele nacalculatie 2017;
d) De doorwerking van de loonindexering 2017 alleen geldig te laten zijn voor het jaar 2018.

Een positieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 te geven met uitzondering van de structurele verhoging van de
bijdrage aan Veilig Thuis.
En naast de zienswijze op de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019:
a) De GGD verzoeken om in de AB vergadering van 26 september 2018 een plan van aanpak voor het verbeteren van haar
financiële positie aan te bieden aan het AB.
b) Kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2022.
Enkhuizen

19 juni 2018

Een positieve zienswijze afgeven op jaarstukken 2017 met daarin opgenomen:
a) De voorgestelde resultaatbestemming om het negatieve resultaat van -/- € 207.000 in mindering te brengen op de
algemene reserve van de GGD;
b) Een bestemmingsreserve Egalisatie exploitatie Veilig Thuis te vormen voor Veilig Thuis, waaraan het resultaat van -/- €
6.000 wordt onttrokken;
c) De incidentele nacalculatie 2017;
d) De doorwerking van de loonindexering 2017 alleen geldig te laten zijn voor het jaar 2018.
Een positieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 te geven met uitzondering van de structurele verhoging van de
bijdrage aan Veilig Thuis.
En naast de zienswijze op de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019:
a) De GGD verzoeken om in de AB vergadering van 26 september 2018 een plan van aanpak voor het verbeteren van haar
financiële positie aan te bieden aan het AB.
b) Kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2022.

Heerhugowaard

28 juni 2018

De zienswijze op de jaarrekening 2017 luidt:
1.

Akkoord te gaan met een incidentele nacalculatie over 2017 gezien het negatieve resultaat over 2017.

2.

Niet in te stemmen met een structurele doorwerking van de nacalculatie 2017 maar het onafhankelijk onderzoek af te
wachten ten aanzien van het verschil van inzicht over de nacalculaties.

3.

De GGD te vragen mogelijke mutaties naar aanleiding van het onafhankelijk onderzoek voor te leggen aan het AB.

4.

Akkoord te gaan met het alsnog doorvoeren van de structurele nacalculatie 2016.

5.

Gezien het negatieve resultaat leidend tot een negatieve Algemene reserve, de GGD de opdracht te geven om voor 1
september 2018 met een zowel inhoudelijk als financieel plan te komen op welke wijze de negatieve reserve ingelopen zal
worden.

6.

De GGD nogmaals op te leggen om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen en hiervoor een beoordeling op
te nemen

7.

De GGD te vragen een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 2 e bestuursrapportage, zodat bij de
jaarrekening geen afwijkingen gemeld hoeven te worden die al eerder in beeld waren.

8.

Niet akkoord te gaan met het onttrekking van EUR 5.754 aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Veilig Thuis
omdat een bestemmingsreserve conform BBV niet negatief mag zijn. Hierdoor het gehele negatieve resultaat te onttrekken
van de Algemene Reserve.

De zienswijze op de begroting 2019 luidt:
1.

Voor september 2018 met een zowel inhoudelijk als financieel plan te komen op welke wijze de in de
programmabegroting 2019 opgenomen taakstelling worden ingevuld.

2.

De structurele bijdrage voor Veilig Thuis niet in de begroting te verwerken, aangezien in 2018 incidenteel een verhoging
van de bijdrage van € 940.000 is vastgesteld door het AB. Voor het structureel verhogen van de bijdrage voor Veilig Thuis
dient een afzonderlijk voorstel aan het AB te worden voorgelegd;

3.

De GGD op te leggen om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen en hiervoor een beoordeling op te nemen;

4.

Opnieuw de GGD te vragen het onderscheid tussen wettelijk verplichte en niet wettelijk verplichte taken duidelijk te
maken. Hierbij heeft Heerhugowaard geen behoefte aan een apart programma van de GGD op het gebied van
eenzaamheid.

5.

De GGD te vragen een duidelijkere koppeling te maken tussen inhoudelijke ontwikkelingen en doelstellingen en de
financiële gevolgen daarvan.

6.

De GGD te vragen een meerjarenbegroting te maken waarin loon/prijscompensatie en andere mutaties verwerkt zijn,
zodat hier een meer realistisch meerjarenperspectief wordt gepresenteerd.

Motie aangenomen ten aanzien van onderzoek.
Heiloo

18 juni 2018

Jaarrekening jaartal 2017
1.

Gezien het negatieve resultaat leidend tot een negatieve Algemene reserve, de GGD de opdracht te geven om voor 1
september 2018 met een plan te komen op welke wijze de negatieve reserve ingelopen zal worden.

2.

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;

3.

De GGD te adviseren een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 2e bestuursrapportage, zodat bij
de jaarrekening geen afwijkingen gemeld hoeven te worden die al eerder in beeld waren.

Proqrammabeqrotinq 2019
a.

In de begroting 2019 is de bijdrage voor Veilig Thuis vastgesteld op € 940.000. Dit bedrag is gebaseerd op een
incidentele toekenning in 2018. Dit bedrag kan niet zonder meer structureel opgenomen worden. Hiervoor dient een
afzonderlijk voorstel aan de gemeenten te worden voorgelegd.

b.

Nogmaals normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting te voorzien;

c.

In 2018 met een plan te komen op welke wijze de in de programmabegroting 2019 opgenomen taakstellingen worden
ingevuld.

d.

Voor 1 september 2018 de maatschappelijke resultaten te benoemen voor de beschreven speerpunten en de resultaten te
concretiseren aan de hand van prestatie indicatoren.

e.

(Nieuwe) ontwikkelingen financieel en inhoudelijk te onderbouwen en duidelijker te onderscheiden welke taken en
bedragen vallen binnen de in de begroting genoemde gemeentelijke bijdragen en voor welke taken en bedragen andere
afspraken gelden.

Den Helder

9 juli 2018

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2017 van de GGD Hollands Noorden en de daarin opgenomen:
•

de incidentele nacalculatie;

•

de voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van € 213.000 in mindering te brengen op de algemene
reserve en een aparte bestemmingsreserve te vormen voor Veilig Thuis waaraan een bedrag wordt onttrokken van €
6.000);

•

de structurele doorwerking van de afwijking van de loonindex 2017 in de herziene begroting 2018 uitsluitend voor het
jaar 2018 toe te kennen, omdat hier in het indexpercentage 2019 al op is geanticipeerd.

2. Een positieve zienswijze afgeven voor de programmabegroting 2019, met uitzondering van de structurele bijdrage voor
Veilig Thuis.
3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2019-2022.
In de zienswijze op te nemen dat de GGD Hollands Noorden verzocht wordt:

4. Een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 2e bestuursrapportage, zodat bij de jaarrekening geen
afwijkingen gemeld hoeven te worden die al eerder in beeld waren.
5. Voor 1 september 2018 met een concreet plan van aanpak te komen voor het verbeteren van de financiële positie (inlopen
van de negatieve algemene reserve en sluitende exploitatie) en de bedrijfsvoering (t.a.v. ziekteverzuim en Veilig Thuis).
6. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting te voorzien.
7. De begroting voor Veilig Thuis, inclusief de daartoe behorende overhead, te ontvlechten uit de programmabegroting 2019.
Deze aanpassing te presenteren bij de eerstvolgende begrotingswijziging.
8. Voor 1 september 2018 de maatschappelijke resultaten te benoemen voor de beschreven speerpunten en de resultaten te
concretiseren.
Hollands Kroon

21 juni 2018

1.

een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2017 van de GGD Hollands Noorden en de daarin
opgenomen:
a. incidentele nacalculatie;
b. voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van € 213.000 in mindering te brengen op de
algemene reserve en een aparte bestemmingsreserve te vormen voor Veilig Thuis waaraan een bedrag
wordt onttrokken van € 6.000);
structurele doorwerking van de afwijking van de loonindex 2017 in de herziene begroting 2018 uitsluitend
voor het jaar 2018 toe te kennen, omdat hier in het indexpercentage 2019 al op is geanticipeerd.
een positieve zienswijze af te geven voor de programmabegroting 2019, met uitzondering van de structurele
bijdrage voor Veilig Thuis;
in de zienswijze op te nemen dat de GGD Hollands Noorden verzocht wordt:
a. een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 2e bestuursrapportage, dat bij de
jaarrekening geen afwijkingen gemeld hoeven te worden die al eerder in beeld waren;
b. voor 1 september 2018 met een concreet plan van aanpak te komen voor het verbeteren van de
financiële positie (inlopen van de negatieve algemene reserve en sluitende exploitatie) en de

c.
2.
3.

c.
d.
e.

bedrijfsvoering (t.a.v. ziekteverzuim en Veilig Thuis);
normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting te
voorzien;
de begroting voor Veilig Thuis, inclusief de daartoe behorende overhead, te ontvlechten uit de
programmabegroting 2019. Deze aanpassing te presenteren bij de eerstvolgende begrotingswijziging;
voor 1 september 2018 de maatschappelijke resultaten te benoemen voor de beschreven
speerpunten en de resultaten te concretiseren

Hoorn

28 juni 2018

1.

Een positieve zienswijze op jaarstukken 2017 te geven met inbegrip van:
a.

de incidentele nacalculatie 2017 (€ 20.702);

b.

de voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van € 213.000 in mindering te brengen op de
algemene reserve en een aparte bestemmingsreserve te vormen voor Veilig Thuis waaraan een bedrag wordt
onttrokken van € 6.000).

2.

De volgende opmerkingen over de Jaarstukken 2017 te maken:
a.

Een van de belangrijkste oorzaken voor het negatieve resultaat van 2017 ligt in het te hoog inschatten van het aantal
uitgevoerde inspecties kinderopvang. Welke maatregelen heeft de GGD genomen om herhaling te voorkomen?

b.

De financiële situatie van de GGD HN is erg zorgelijk en vraagt om maatregelen op korte termijn. De GGD wordt
gevraagd met een concreet plan van aanpak te komen voor het verbeteren van de financiële positie (inlopen van de
negatieve algemene reserve en sluitende exploitatie) en de bedrijfsvoering (t.a.v. ziekteverzuim en Veilig Thuis),
waarover het AB in de vergadering van 26 september 2018 een besluit kan nemen.

c.

de structurele doorwerking van de afwijking van de loonindex 2017 in de herziene begroting 2018 kan uitsluitend
voor het jaar 2018 plaatsvinden, omdat hier in het indexpercentage 2019 al op is geanticipeerd

3.

Een positieve zienswijze op de programmabegroting 2019 te geven met uitzondering van de structurele bijdrage voor
Veilig Thuis, omdat gemeenten en GGD hierover via een dienstverleningsovereenkomst afzonderlijke afspraken gemaakt
hebben.

4.

De volgende opmerkingen over de Programmabegroting 2019 te maken:
a.

Wat betreft het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) eerst intern onderzoek af te wachten voordat er besluitvorming kan
plaatsvinden over eventuele extra middelen.

b.

Voor 1 september 2018 in de Programmabegroting 2019 de maatschappelijke resultaten te benoemen voor de
beschreven speerpunten en de resultaten te concretiseren waar dat nog niet het geval is.

5.

Afhankelijk van het AB-besluit van 11 juli 2018 de financiële consequenties als een autonome afwijking ten laste van het
begrotingsresultaat te verwerken in najaarsbijstelling 2018 (nacalculatie over 2017) en in de primitieve begroting 2019.

6.

De door de GGD aangegeven risico's op te nemen in de risicoparagraaf van de gemeentebegroting 2019

Koggenland

11 juni 2018

ten aanzien van de jaarstukken 2017:
1.

een positieve zienswijze af te geven voor de jaarrekening 2017 onder de voorwaarde dat invulling wordt gegeven aan de
beheersmaatregelen zodat voldaan kan worden aan de eisen met betrekking tot de rechtmatigheid

2.

een positieve zienswijze af te geven over het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2017

3.

de GGD NH te adviseren dat de structurele doorwerking van de afwijking van de loonindexering 2017 in de herziene
begroting 2018 uitsluitend voor het jaar 2018 plaatsvindt omdat hier ín het indexeringspercentage van 2019 op is
geanticipeerd

ten áánzien van de begroting 2019:
1.

voor de begroting 2019 een positieve zienswijze af te geven

2.

de zienswijze over de structurele bijdrage voor Veilig Thuis ad C 940.000 uit te stellen totdat de resultaten van het interne
onderzoek beschikbaar zijn

3.

vóór 1 september a.s. door de GGD een concreet plan te overleggen voor de verbetering van de financiële positie
(sluitende begroting, ombuiging negatieve reserves) en de bedrijfsvoering (o.a. ziekteverzuim Veilig Thuis)

4.

op te merken dat de besluitvorming over eventuele extra middelen voor het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) plaatsvindt
nadat de resultaten van een intern onderzoek beschikbaar zijn

Langedijk

5 juni 2018

De volgende zienswijzen in te dienen op de Begroting 2019:
1.

Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2019 van de GGD, met uitzondering van de structurele bijdrage voor
Veilig Thuis;

2.

Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting te voorzien;

3.

In 2018 met een plan te komen op welke wijze de in de programmabegroting 2019 opgenomen taakstellingen worden
ingevuld.

Ten aanzien van de Jaarstukken 2017:
4. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2017 van de GGD en de daarin opgenomen incidentele nacalculatie
en de voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van € 213.000,- in mindering te brengen op de algemene
reserve.
5. Het tekort van Veilig Thuis van € 5574,- in mindering te brengen op de algemene reserve
6. De structurele doorwerking van de afwijking van de loonindex 2017 in de herziene begroting 2018 uitsluitend voor het
jaar 2018 toe te kennen, omdat hier in het indexpercentage 2019 al op is geanticipeerd.
Medemblik

7 juni 2018

Ten aanzien van de jaarrekening 2017:
1. Een positieve zienswijze op Jaarstukken 2017 te geven met inbegrip van:

a.

de incidentele nacalculatie 2017.

b.

de doorwerking van de loonindexering 2017 alleen voor het jaar 2018 (in het indexpercentage 2019 is hier al
rekening mee gehouden)

c.

de voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van € 213.000 in mindering te brengen op de algemene
reserve en een aparte bestemmingsreserve te vormen voor Veilig Thuis waaraan een bedrag wordt onttrokken van €
6.000);

2. De volgende opmerkingen over de Jaarstukken 2017 te maken:
a.

Een negatieve algemene reserve vinden wij onacceptabel. Daarom vragen wij aan de GGD HN maatregelen op korte
termijn: voor 1 september 2018 verwachten wij een concreet plan van aanpak hoe de GGD HN tot een verbetering van
de financiële positie komt en de bedrijfsvoering verbeterd (t.a.v. ziekteverzuim en Veilig Thuis).

b.

Op basis van dit plan van aanpak wordt bekeken of wij (eenmalig) extra middelen beschikbaar stellen.

c.

De belangrijkste oorzaak voor het negatieve resultaat van 2017 ligt in het te hoog inschatten van het aantal
uitgevoerde inspecties kinderopvang. Welke maatregelen heeft de GGD genomen om herhaling te voorkomen?

d.

De GGD wordt gevraagd om duidelijkheid te verschaffen waarom wordt afgeweken van de voorgeschreven nacalculatie
looncompensatie van 0,3%.

Ten aanzien van de begroting 2019
1.

Een positieve zienswijze op de programmabegroting 2019 te geven met uitzondering van de hogere structurele bijdrage
voor Veilig Thuis, omdat gemeenten en GGD hierover via een dienstverleningsovereenkomst afzonderlijke afspraken
gemaakt hebben.

2.

In 2018 met een plan te komen op welke wijze de in de programmabegroting 2019 opgenomen taakstellingen worden
ingevuld.

3.

3. De volgende opmerkingen over de Programmabegroting 2019 te maken:
a.

de GGD duidelijkheid laten verschaffen waarom wordt afgeweken van de regionale afspraken over indexatie loon- en
prijscompensatie.

b.

Wat betreft het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) eerst intern onderzoek af te wachten voordat er besluitvorming kan
plaatsvinden over eventuele extra middelen

c.

Voor 1 september 2018 in de Programmabegroting 2019 de maatschappelijke resultaten te benoemen voor de
beschreven speerpunten en de resultaten te concretiseren waar dat nog niet het geval is.

d.

de begroting voor Veilig thuis, inclusief de daartoe behorende overhead, te ontvlechten uit de programmabegroting
2019. Deze aanpassing te presenteren bij de eerstvolgende begrotingswijziging.

Opmeer

14 juni 2018

1.

Een positieve zienswijze op Jaarstukken 2017 geven met inbegrip van:
a.

de incidentele nacalculatie op gemeentelijke bijdragen van 2017

b.

de doorwerking van de loonindexering 2017 alleen voor het jaar 2018 (in het indexpercentage 2019 is hier al
rekening mee gehouden)

c.

de voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van € 213.000) in mindering te brengen op de algemene
reserve en een aparte bestemmingsreserve te vormen voor Veilig Thuis waaraan een bedrag wordt onttrokken van
€ 6.000);

2.

De volgende opmerking over de Jaarstukken 2017 maken:
De financiële situatie van de GGD HN is erg zorgelijk en vraagt om maatregelen op korte termijn. De GGD wordt gevraagd
voor 1 september 2018 met een concreet plan van aanpak te komen voor het verbeteren van de financiële positie (inlopen
van de negatieve algemene reserve en sluitende exploitatie) en de bedrijfsvoering (t.a.v. ziekteverzuim en Veilig Thuis).

3.

Een positieve zienswijze op de programmabegroting 2019 geven met uitzondering van de structurele bijdrage voor Veilig
Thuis, omdat gemeenten en GGD hierover via een dienstverleningsovereenkomst afzonderlijke afspraken gemaakt hebben

4.

4. De volgende opmerkingen over de Programmabegroting 2019 maken:
a.

Wat betreft het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) eerst intern onderzoek af te wachten voordat er besluitvorming
kan plaatsvinden over eventuele extra middelen

b.

Voor 1 september 2018 in de Programmabegroting 2019 de maatschappelijke resultaten te benoemen voor de
beschreven speerpunten en de resultaten te concretiseren waar dat nog niet het geval is.

c.

De begroting voor Veilig Thuis, inclusief de daartoe behorende overhead, te ontvlechten uit de
programmabegroting 2019. Deze aanpassing te presenteren bij de eerstvolgende begrotingswijziging.

5.
Schagen

26 juni 2018

1.

Kennisnemen van de meerjarenraming 2019-2022.
Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2017 van de GGD Hollands Noorden met daarin opgenomen:
•

De incidentele nacalculatie

•

De voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van € 231.000 in mindering te brengen op de
algemene reserve en een aparte bestemmingsreserve te vormen voor Veilig Thuis waaraan een bedrag wordt
onttrokken van € 6000);

•

De structurele doorwerking van de afwijking van de loonindex in de herziene begroting 2018 uitsluitend voor het
jaar 2018 tot te kennen, omdat hier in het indexpercentage al op is geanticipeerd.

2.

Een positieve zienswijze afgeven voor de programmabegroting 2019 met uitzondering van de structurele bijdrage voor
Veilig Thuis

3.

Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2019-2022

In de zienswijze op te nemen dat de GGD Hollands Noorden verzocht wordt:
4.

Een reële prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 2e bestuursrapportage zodat bij de jaarrekening geen
afwijkingen gemeld hoeve te worden die al eerder in beeld waren.

5.

Voor 1 september 2018 met een concreet plan van aanpak te komen voor het verbeteren van de financiële positie
(inlopen van de negatieve algemene reserve en sluitende exploitatie) en de bedrijfsvoering (t.a.v. ziekteverzuim en Veilig
Thuis)

6.

Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting te voorzien.

7.

De begroting voor Veilig Thuis inclusief de daartoe behorende overhad te ontvlechten uit de programmabegroting 2019.
Deze aanpassing te presenteren bij de eerstvolgende begrotingswijziging.

8.

Voor 1 september 2018 de maatschappelijke resultaten te benoemen voor de beschreven speerpunten en de resultaten
te concretiseren.

Stede Broec

28 juni 2018

Een positieve zienswijze afgeven op jaarstukken 2017 met daarin opgenomen:
a) De voorgestelde resultaatbestemming om het negatieve resultaat van -/- € 207.000 in mindering te brengen op de
algemene reserve van de GGD;
b) Een bestemmingsreserve Egalisatie exploitatie Veilig Thuis te vormen voor Veilig Thuis, waaraan het resultaat van
-/- € 6.000 wordt onttrokken;
c) De incidentele nacalculatie 2017;
d) De doorwerking van de loonindexering 2017 alleen geldig te laten zijn voor het jaar 2018.
Een positieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 te geven met uitzondering van de structurele verhoging van de
bijdrage aan Veilig Thuis.

En naast de zienswijze op de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019:
a) De GGD verzoeken om in de AB vergadering van 26 september 2018 een plan van aanpak voor het verbeteren van haar
financiële positie aan te bieden aan het AB.
b) Kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2022.
Texel

28 juni 2018

1.

Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2017 van de GGD Hollands Noorden en de daarin opgenomen:
•

de incidentele nacalculatie;

•

de voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van € 213.000 in mindering te brengen op de algemene
reserve en een aparte bestemmingsreserve te vormen voor Veilig Thuis waaraan een bedrag wordt onttrokken van €
6.000);

•

de structurele doorwerking van de afwijking van de loonindex 2017 in de herziene begroting 2018 uitsluitend voor
het jaar 2018 toe te kennen, omdat hier in het indexpercentage 2019 al op is geanticipeerd.

2.

Een positieve zienswijze afgeven voor de programmabegroting 2019, met uitzondering van de structurele bijdrage voor
Veilig Thuis.

3.

Kennis te nemen van de meerjarenraming 2019-2022.

In de zienswijze op te nemen dat de GGD Hollands Noorden verzocht wordt:
4. Een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 2e bestuursrapportage, zodat bij de jaarrekening geen
afwijkingen gemeld hoeven te worden die al eerder in beeld waren.
5. Voor 1 september 2018 met een concreet plan van aanpak te komen voor het verbeteren van de financiële positie (inlopen
van de negatieve algemene reserve en sluitende exploitatie) en de bedrijfsvoering (t.a.v. ziekteverzuim en Veilig Thuis).
6. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting te voorzien.
7. De begroting voor Veilig Thuis, inclusief de daartoe behorende overhead, te ontvlechten uit de programmabegroting 2019.
Deze aanpassing te presenteren bij de eerstvolgende begrotingswijziging.
8. Voor 1 september 2018 de maatschappelijke resultaten te benoemen voor de beschreven speerpunten en de resultaten te
concretiseren.
= Status definitief

