
 
 
 
 
 

RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 

  
 

Regeling:  GGD 

Rapporteurs:  Marga Mulder (afwezig), Marcel Sanders 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actie: 

Voorbespreking op 13 februari van AB vergadering van 21 februari 2018 ahv agendabundel inclusief 
collegeadvies, met Ben Blonk en Eric Groot Antink. 

Bevindingen: 

1. Concept kaderbrief GGD Hollands Noorden 2019  

1. Het advies is om alleen in te stemmen met de indexatie 2019 (daarin zit al de nacalculatie 2017 en 
2018) en niet met:  

a. de doorwerking van de nacalculatie 2016. In juli 2017 heeft het AB immers besloten om, 
gezien het incidentele karakter van het negatieve resultaat, de nacalculatie incidenteel door 
te voeren.  

b. de doorwerking nacalculatie 2017. De nacalculatie zit al in de indexatie 2019 verwerkt, dus 
dan zou deze dubbel gaan. Daarnaast is het de vraag of deze op de juiste manier wordt 
berekend.  

2. Tevens aan te geven dat aanbieding van de conceptkaderbrief voor de volgende jaren in lijn is met 
het regio brede besluit “project raadsinformatievoorziening” Gemeenschappelijke regelingen, 
hetgeen betekend dat deze in de RRN van dec besproken moet worden. 

  Naschrift: in het AB van 21 nov is hier het voigende over besloten:  

 De besluitvorming met betrekking tot de indexering 2019 aan te houden.  

 De kaderbrief 2019 vast te stellen met uitzondering van de indexering en het extra 
budget voor het GROP (GGD Rampenopvangplan).   

 Ten aanzien van de indexering en de nadere onderbouwing van het extra budget voor 
het GROP het AB via een schriftelijke ronde te informeren.  

 

2. Voorstel wijziging financieringsmethodiek basispakket JGZ 



Het betreft het voorstel van de GGD HN om in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de 
financieringsmethodiek van (een deel van) het basispakket JGZ m.i.v. begrotingsjaar 2019 en een 
keuze te maken uit de volgende opties: 

a. optie 1: huidige bijdrage wordt omgezet naar tarieven voor de bijdrage 0-4 en de 
bijdrage extra middelen adolescenten met verdeelsleutel “de aantallen van de twee 
groepen jeugdigen” of 

b. optie 2: huidige bijdrage wordt omgezet naar tarieven voor de bijdrage extra middelen 
adolescenten met verdeelsleutel “naar rato van de bijdrage 2018”. 
 

In eerste instantie was alleen optie 1 opgenomen in het voorstel. Dit had tot gevolg dat er enkele 
flinke nadeelgemeenten (Alkmaar en Hoorn) en diverse voordeelgemeenten naar voren kwamen. 
Schagen heeft bij optie 1 een voordeel van € 75.024. 

Op advies van de ambtelijke financiële klankbordgroep is er ook een optie 2 uitgewerkt, waarbij de 
verschillen tussen de gemeente kleiner zouden zijn (uitganspunt collegialiteit tussen de gemeenten, 
dit uiteraard voornamelijk op verzoek van de nadeelgemeenten). Hier rolt voor Schagen een klein 
voordeel uit van € 3.291. 

Tussen deze 2 opties moets nog een keuze gemaakt worden, vanuit financieel oogpunt wordt 
voorgesteld te kiezen voor optie 1. 

 Naschrift: Er is tijdens AB gekozen voor optie 2: Huidige bijdrage wordt omgezet naar tarieven voor 
de bijdrage 0-4 en de bijdrage extra middelen adolescenten met verdeelsleutel “naar rato van 
de bijdrage 2018”   

Advies: 

• Deze rapportage ter kennisneming aan te nemen  

 

 

Schagen, 27 februari 2018 

 

Marga Mulder, Marcel Sanders 

Raadsrapporteurs 


