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Voorwoord  
 
 
 
Voor u liggen de Jaarstukken 2012 van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Deze vormen de 
verantwoording aan de gemeenten die deelnemen in GGD Noord- en Oost-Gelderland. In 
het bestuurlijke jaarverslag, beschrijven wij in het kort wat is gerealiseerd van de 
beleidsprioriteiten die het Algemeen Bestuur in de Programmabegroting 2012 heeft 
vastgesteld. Daarnaast is er de financiële verantwoording in de vorm van de Jaarrekening 
2012.  
 

Naast het bestuurlijke jaarverslag heeft GGD Noord- en Oost-Gelderland een 
publieksjaarverslag uitgebracht. Dit jaarverslag is voor het eerst in een digitale vorm 
gepresenteerd, met behalve tekst en illustraties ook beeld en geluid. U vindt het 
publieksjaarverslag op www.ggdnogjaarverslag.nl. 
 
Op uw verzoek willen wij u graag nader informeren. U kunt u op de website van de GGD 
(www.ggdnog.nl) de actualiteit volgen. 
 
 
 
 
Zutphen, 12 juni 2013 
 
Het Dagelijks Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland 
 
 
D.W. ten Brinke     A. Kleijer 
 
 
 
directeur/secretaris     voorzitter 
 
 
 
 
 
 

http://www.finveen.nl/speciale-onderwerpen/speciale_onderwerpen/programmas_in_de
http://www.finveen.nl/speciale-onderwerpen/speciale_onderwerpen/programmas_in_de
http://www.ggdnogjaarverslag.nl/
http://www.ggdnog.nl/
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het Algemeen bestuur van de GGD Noord- en Oost- Gelderland  

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in de jaarstukken 2012 opgenomen jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost- 

Gelderland gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 

2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost- Gelderland is verantwoordelijk voor het 

opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in 

Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder 

meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de 

jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming 

betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de verordeningen van de 

gemeenschappelijke regeling. 

 

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 

opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze 

controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit 

accountantscontrole decentrale overheden en met inachtneming van het door het Algemeen bestuur vastgestelde 

controleprotocol. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig 

plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 

materieel belang bevat. 

 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 

toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 

oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang 

bevat als gevolg van fraude of fouten. 

 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor 

het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van 

baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 

omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 

effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de  

geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria 

en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, 

alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale 

lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 BADO is deze goedkeuringstoleratie door het Algemeen 

Bestuur vastgesteld. 

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons 

oordeel te bieden. 
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Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost- Gelderland een getrouw 

beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 

december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 

 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 

in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met 

de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 213 lid 3 onder de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 

verenigbaar is met de jaarrekening. 

 

 

Arnhem, 12 juni 2013 

 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

 

 

 

 

w.g. drs. J.M.A. Drost RA 
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1. Bestuurlijk kader 

1.1. Jaarstukken 

Algemeen 

GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft te maken met dezelfde voorschriften voor 
begroting en verantwoording als de gemeenten, waarvan de GGD een 
verlengstuk is. Hierbij gaat het vooral om het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten. Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-
Gelderland stelt de jaarstukken vast. Over 2012 is de verantwoording gebundeld in 
één rapportage met als onderdelen: 

 Jaarverslag, met programmaverantwoording en de verplichte paragrafen 

 Jaarrekening, met de programmarekening en de balans. 
Een korte terugblik op de activiteiten in 2012 kunt u vinden in het publieks-
jaarverslag over 2012 op www.ggdnog.nl.  
 

Jaarverslag 

In het jaarverslag over 2012 verantwoorden wij als Dagelijks Bestuur wat is 
gerealiseerd van de beleidsprioriteiten die het Algemeen Bestuur in de 
programmabegroting 2012 heeft vastgesteld. In de programmabegroting staan bij 
de beleidsprioriteiten indicatoren, die zo duidelijk mogelijk aangeven wanneer de 
doelstelling is bereikt.  
 
Met de stoplicht-kleuren rood, geel en groen geven wij aan of een beleidsprioriteit 
en/of planning is gerealiseerd, dan wel deels of niet. Bijzonderheden (relevante 
afwijkingen en bijzondere mijlpalen) en actuele ontwikkelingen worden kort 
toegelicht. Wij merken hierbij op dat de beleidsprioriteiten al begin 2011 zijn 
vastgelegd, zodat er dikwijls nieuwe ontwikkelingen zijn waarmee nog geen 
rekening kon worden gehouden. Ook is de voortgang vaak afhankelijk van 
externe ontwikkelingen. In die zin is de uitkomst meer te zien als een basis voor 
verder onderzoek en (bestuurlijke) discussie dan een afgeronde conclusie. De 
kleuren worden bepaald op basis van de oorspronkelijke prioriteiten en indicator.  
 
Wij gaan in het jaarverslag ook in op de uitvoering van de voornemens en 
activiteiten uit de zogenoemde verplichte financiële paragrafen. Voor de GGD 
betreft dit weerstandsvermogen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden 
partijen. 
 
Het jaarverslag bevat verder een onderdeel over kwaliteit. Zie hiervoor de 
paragraaf Bedrijfsvoering. De GGD valt onder de Kwaliteitswet Zorginstellingen 
en wij leggen verantwoording af over de uitgevoerde zorg en het kwaliteitsbeleid.  
 

Jaarrekening  

De jaarrekening vormt de financiële jaarafsluiting. Hierin verantwoorden wij wat 
er in werkelijkheid van de begrote bedragen terecht is gekomen en lichten wij de 
verschillen met de financiële begroting toe. Over 2012 hebben wij geen 
afzonderlijk boekwerk productenrekening meer opgesteld. 
 

http://www.finveen.nl/wat_is_het/de_jaarstukken
http://www.ggdnog.nl/
http://www.finveen.nl/speciale-onderwerpen/speciale_onderwerpen/programmas_in_de
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1.2. Missie, visie en programma 

Strategische visie  

GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van de gemeenten in 
de regio’s Noord-Veluwe, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek. De 
betrokken 21 colleges van burgemeester en wethouders hebben de afspraken 
over hun samenwerking rond de GGD vastgelegd in de Samenwerkingsregeling 
GGD Noord- en Oost-Gelderland.  
 
Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in 2011 de Bestuursagenda 2012–
2014 vastgesteld. De Bestuursagenda vult de vastgestelde Strategische Visie 
2009–2013 aan met actuele prioriteiten. De koers voor de GGD is uitgewerkt in 
de vier thema’s:  

 een gezond bestaan voor de burgers van Noord- en Oost-Gelderland 

 veiligheid en zorg 

 vernieuwing jeugdgezondheidszorg 

 speciale aandacht naar regionaal werken en innovaties / pilotprojecten. 
 

Missie 

In de vastgestelde strategische visie is de missie van GGD Noord- en Oost-
Gelderland als volgt geformuleerd:  
 
GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 21 
gemeenten. Hij bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de 
inwoners. 
 
Op basis van deze missie wil GGD Noord- en Oost-Gelderland zich als volgt 
profileren: 

 de GGD signaleert gezondheidsproblemen en -risico’s, adviseert over 
oplossingen en coördineert de uitvoering ervan. Wanneer dat gewenst is, 
voert hij zelf ook uit. 

 de GGD is oog en oor voor het openbaar bestuur. 

 de GGD richt zich in de eerste plaats op preventie. 

 de GGD doet zijn werk professioneel en betrokken, met veel oog voor de 
mensen met de grootste gezondheidsrisico’s. 

 de GGD werkt intern nauw samen en zet zich in voor een goede 
samenwerking met externe partners. 

 de GGD stelt zich zo objectief mogelijk op. 

 de GGD verricht zijn taken op grond van de wet of op verzoek van 
gemeenten, het rijk of anderen. 

 de GGD streeft effectiviteit en doelmatigheid na. 

 de werkzaamheden van de GGD sluiten altijd aan bij de kennis en 
competenties waarover hij beschikt. 

 

Het programma  

De kerntaak van de GGD is de uitvoering van de wettelijke taken op basis van de 
Wet publieke gezondheid. De basisproducten worden verzorgd voor alle 
deelnemende gemeenten en in beginsel bekostigd uit de gemeentelijke 
inwonerbijdrage. Naast basisproducten kent de GGD plusproducten, die worden 
geleverd op contractbasis met gemeenten (individueel, per groep of alle 21) of 
derden.  
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2. Programmaverantwoording 2012 

2.1. GGD en kerngegevens 

Werkgebied 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deelnemende gemeenten en inwonertallen per 1-1-2012 

Aantal deelnemende gemeenten:  21 
Totaal aantal inwoners  800.076 
 
Noord-Veluwe - Harderwijk  Oost-Veluwe/Midden-IJssel - 

Apeldoorn 
 Achterhoek - Doetinchem 

Elburg 22.416  Apeldoorn 156.961  Aalten 27.305 

Ermelo 26.127  Brummen 21.327  Berkelland 44.911 

Harderwijk 45.429  Heerde 18.244  Bronckhorst 37.441 

Nunspeet 26.609  Epe 32.519  Doetinchem 56.252 

Oldebroek 22.716  Lochem 33.263  Montferland 35.043 

Putten 23.860  Voorst 23.719  Oost Gelre 30.005 

     Zutphen 47.144  Oude IJsselstreek 39.839 

          Winterswijk 28.946 

           

Totaal 167.157  totaal 333.177  totaal 299.742 

aantal gemeenten 6  aantal gemeenten 7  aantal gemeenten 8 
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Organogram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personeelsbestand per 31-12-2012 

 
Aantal medewerkers 260

Aantal payroll (inhuur) 38

Aantal fulltime-eenheden (fte) 173

Gemiddelde fte per medewerker 0,67

Vaste dienstverbanden in fte 150

Tijdelijke dienstverbanden in fte 23

Aantal fulltime aanstellingen 28

Aantal parttime aanstellingen 239  
 
 

Financiële kerngegevens 2012 

Lasten:  € 16.943.236 
Baten: € 17.413.427 
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2.2. Verantwoording realisatie beleidsprioriteiten 

2.2.1. Deelprogramma Jeugdgezondheidszorg: beleidsprioriteiten 2012 

 
Hier volgt een terugblik op de realisering van de beleidsprioriteiten die in de 
Programmabegroting 2012 zijn opgenomen in het deelprogramma 
jeugdgezondheidszorg. 
 
 

Centra voor Jeugd en Gezin 

 

Prioriteit 
 

Het bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Centra voor 
Jeugd en Gezin in de gemeenten in Gelre-IJssel.  

Indicator gemeenten en ketenpartners waarderen de GGD als actieve 
partner in alle Centra voor Jeugd en Gezin in de gemeenten in 
Gelre-IJssel 

Realisatie 
 
 
 
 

De GGD heeft in 2012 actief geparticipeerd, o.a. door de inzet 
van de diverse JGZ-disciplines, binnen de CJG’s en actief 
deelgenomen aan de (door)ontwikkeling van de CJG’s (zoals bij 
de nota doorontwikkeling CJG’s regio Noord Veluwe. De GGD 
heeft in de 22 gemeenten deelgenomen aan de diverse regie- en 
stuurgroepen. Hierbij stond de inhoud van de jeugdgezondheids-
zorg centraal en werd voorgesorteerd op transities voor o.a. 
jeugdzorg. 

 
 

Vernieuwde werkwijze jeugdgezondheidszorg 

 

Prioriteit 
 

Het zo nodig bijstellen van de ingevoerde vernieuwde werkwijze 
jeugdgezondheidszorg, op basis van de conclusies uit de 
evaluatie die in 2011 wordt gehouden. De vernieuwde werkwijze 
is meer gericht op risicokinderen, pro-actieve zorg en 
zorgcoördinatie, als uitwerking van het wettelijke 
basistakenpakket jeugdgezondheidszorg.  

Indicator op basis van de kwaliteitscirkel plan-do-check-act heeft de GGD 
een besluit genomen over het bijstellen van de vernieuwde 
werkwijze. In de evaluatie wordt o.a. onderzocht of er, zoals 
beoogd, meer aandacht en tijd is voor de kinderen die de 
grootste gezondheidsrisico’s lopen 

Realisatie 
 
 
 
 

De GGD is in 2012 gestart met het project Toekomstbestendige 
JGZ; een doorontwikkeling van het project Kind Centraal dat 
begin 2012 is afgesloten. Daarbij gaat het om het herontwerp 
van de contactmomenten passend bij de landelijke richtlijnen 
flexibilisering contactmomenten.. In 2013 volgt de implementatie. 
Ook is een start gemaakt met het ontwerpen van zelfstandige 
lokale JGZ teams: ‘’in de wijk, passend bij de lokale wensen, 
verwachtingen en afspraken’’.  
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Mogelijkheden Digitaal Dossier jeugdgezondheidszorg 

 

Prioriteit 
 

Het uitbreiden van de mogelijkheden van het ingevoerde Digitaal 
Dossier jeugdgezondheidszorg, in het bijzonder het genereren 
van beleids- en managementinformatie en het invoeren van een 
planningsysteem voor JGZ-gezondheidsonderzoeken. 

Indicator de GGD heeft de mogelijkheden bij het DD JGZ voor het 
genereren van bruikbare beleids- en managementinformatie en 
voor de efficiënte planning van gezondheidsonderzoeken 
gerealiseerd 

Realisatie 
 

 
 
 

De planningsmodule binnen het Digitaal Dossier jeugdgezond-
heidszorg is in 2012 ingevoerd in een pilot in één van de drie 
regio’s. Na evaluatie volgen in 2013 de andere twee regio’s. Het 
genereren van beleids- en managementinformatie vanuit het 
Digitale Dossier wordt in 2013 meegenomen in de GGD-brede 
ontwikkeling van management-informatie en -dashboards. 

 
 

Integrale jeugdgezondheidszorg 

 

Prioriteit 
 

Het bijdragen aan de uitvoering van het in 2011 verwachte 
richtinggevende besluit van gemeenten over de organisatie van 
de integrale jeugdgezondheidszorg, in samenhang met de 
ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin en de 
decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. 

Indicator de GGD heeft zich, in samenwerking met de gemeenten en 
betrokken thuiszorgorganisaties, voorbereid op de veranderingen 
in organisatie en taken als gevolg van het besluit dat de 
gemeenten over de integrale jeugdgezondheidszorg nemen 

Realisatie 
 

 
 
 

De portefeuillehouders volksgezondheid hebben een Bestuurlijke 
werkgroep ingesteld, die haar advies heeft gepresenteerd in het 
portefeuillehoudersoverleg van 5 juli 2012. Accountantsbureau 
PwC heeft een financiële rapportage opgesteld en die later 
aangevuld.  
De besprekingen in het portefeuillehoudersoverleg lieten zien dat 
bij gemeenten verschillende meningen bestaan over de 
organisatie van de jeugdgezondheidszorg en over de link tussen 
jeugdgezondheidszorg en de decentralisatie van de jeugdzorg 
naar de gemeenten. Besproken zijn ook de relatie met veiligheid 
(GHOR) en de mogelijke effecten op de GGD als organisatie van 
publieke gezondheid. Het Dagelijks Bestuur heeft de 
voorbereiding op zich genomen van een gezamenlijk kader in dit 
proces dat ruimte biedt voor de gewenste couleur locale in de 
uitvoering van de jeugdgezondheidszorg in gemeenten en 
regio’s. 
In het project Toekomstbestendige JGZ (zie hierboven) bereidt 
de GGD zich inhoudelijk voor op de uitvoering van de 
besluitvorming over de toekomstige jeugdgezondheidszorg.  
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Decentralisatie jeugdzorg 

 

Prioriteit 
 

Het bijdragen aan de lokale/regionale voorbereiding op de 
decentralisatie van de jeugdzorg door de deelnemende 
gemeenten, mede op basis van ervaringen met de pilot 
jeugdzorg 2011 in de regio Noord-Veluwe  

Indicator de gemeenten in Gelre-IJssel waarderen GGD Gelre-IJssel ais 
actieve adviseur in de voorbereiding op de decentralisatie van de 
jeugdzorg 

Realisatie 
 

 
 
 

De decentralisaties in het sociale domein, waaronder de 
jeugdzorg, hebben in 2012 veel aandacht gevraagd van de 
gemeenten. De GGD heeft zich verdiept in de ontwikkelingen om 
de gemeenten vanuit de expertise voor publieke gezondheid met 
raad en daad te kunnen bijstaan in de voorbereidingen van de 
transities en transformaties.  
In het kader van het schoolgezondheidsbeleid, een doorlopend 
zorgplan en de ontwikkelingen Passend Onderwijs hebben de 
afdelingen JGZ en KEC  een eerste aanzet gemaakt tot een 
verdieping van de mogelijke rol van de jeugdgezondheidszorg; 
ook als voorliggende voorziening in het kader van de transitie 
jeugdzorg.  
De ervaring in 2012 leert dat gemeenten nog meer gebruik 
kunnen maken van de mogelijkheden van de GGD. De GGD kan 
de gemeenten met advisering en onderzoek ondersteunen en 
een preventieve en signalerende rol vervullen. 

 
 

Bezuinigingen 

 

Prioriteit 
 

Het realiseren van de “groene” bezuinigingen op de taal- en 
spraakscreening waartoe het Algemeen Bestuur voor 2012 heeft 
besloten. Ook is het doel te anticiperen op de in 2013 te 
realiseren krimp.  

Indicator de GGD levert de basisproducten jeugdgezondheidszorg met 
inachtneming van de “groene” bezuinigingsmaatregelen en de 
begroting en jaarrekening over 2012 zijn sluitend 

Realisatie 
 
 
 
 

In 2012 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een 
alternatief voor de bezuiniging op de taal- en spraakscreening. 
Met dit alternatief wordt de vastgestelde “groene” bezuiniging 
gerealiseerd en de spraak- en taalscreening door de logopedist 
behouden. De taalspraak-expertise binnen de GGD wordt 
geborgd door een efficiëntere inzet van capaciteit en het 
ontwikkelen van nieuwe logopedische producten.  
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Contractafspraken en productievolumes 

 

Prioriteit 
 

Het realiseren van de gemaakte contractafspraken en gestelde 
productievolumes.  

Indicator de GGD behaalt de prestatiecijfers uit de Productenbegroting 
2012. De gestelde norm is 90 %. Afwijkingen worden vroegtijdig 
gemeld en onderbouwd 

Realisatie 
 
 
 
 

De basisproducten zijn uitgevoerd zoals afgesproken, al staat er 
druk op de capaciteitsplanning van het JGZ-onderzoeks-
programma. Alle jeugdigen in de leeftijd van 4-19 jaar die 
hiervoor in 2012 in aanmerking kwamen, hebben een preventief 
gezondheidsonderzoek aangeboden gekregen. In 2012 lag het 
aantal vaccinaties hoger dan verwacht. 
Regelmatig is er in 2012 een beroep op de GGD gedaan in het 
kader van de zorg bij bijzondere gebeurtenissen, zoals hulp en 
ondersteuning voor scholen, leerlingen en ouders bij  het 
plotseling overlijden van een leerling of ondersteuning en 
advisering van de scholen en gemeenten bij situaties rondom 
seksueel misbruik. 
Aan de implementatie van de verwijsindex heeft de GGD in 2012 
veel aandacht besteed door scholing, protocollering en sturing.  
De werkzaamheden voortvloeiend uit de maatwerkafspraken en 
plusproducten zijn uitgevoerd. De JGZ participeert in de 
zorgadviesteams, zowel op schoolniveau als 
bovenschoolniveau. 
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2.2.2. Deelprogramma Openbare Gezondheidszorg: beleidsprioriteiten 2012 

 
 
Hier volgt een terugblik op de realisering van de beleidsprioriteiten die in de 
Programmabegroting 2012 zijn opgenomen in het deelprogramma openbare 
gezondheidszorg. 
 

Infectieziektenbestrijding 

 

Infectieziektenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij rampen 

 

Prioriteit 
 

het implementeren van de in 2011 verwachte aanvulling op de 
Wet publieke gezondheid (“2e tranche”) over de rollen van de 
GGD’en en de veiligheidsregio’s bij de infectieziekten-
bestrijding en geneeskundige hulpverlening bij rampen. 

Indicator in overleg met de gemeenten hebben de GGD en de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland afspraken 
schriftelijk vastgelegd 

Realisatie 
 
 
 
 

De wetswijziging is per 1-1-2012 ingegaan. Het AB heeft de 
directie publieke gezondheid benoemd op 5 juli 2012. De rollen 
van gemeente en GGD bij infectieziektebestrijding en met name 
bij uitbraken, zijn in praktische afspraken vastgelegd. Deze zijn 
besproken met de burgemeesters in het Algemeen Bestuur van 
de Veiligheidsregio NOG en met ambtenaren Volksgezondheid 
en Openbare Orde en Veiligheid. De GHOR (geneeskundige 
hulpverleningsorganisatie in de regio) en de GGD hebben op 
basis van een landelijk model een nieuwe convenant voorbereid 
waarin de samenwerkingsafspraken worden vastgelegd. 

 
 

Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche 

 

Prioriteit 
 

Het onderzoeken, in overleg met de gemeenten, van de 
gevolgen van de nieuwe Wet regulering prostitutie en 
bestrijding misstanden seksbranche voor de taak van de GGD. 

Indicator in overleg met de gemeenten heeft de GGD eventuele 
veranderingen in zijn hulpverlenende, adviserende en/of 
toezichthoudende taak schriftelijk vastgelegd 

Realisatie 
 

 
 
 

Het wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. 
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Beleidsadvisering, epidemiologie, gezondheidsbevordering 

 

Nota gezondheidsbeleid 

 

Prioriteit 
 

Het ondersteunen van de gemeenten bij de voorbereiding van de 
3e generatie nota gezondheidsbeleid (2011-2015).  
De nota’s worden gebaseerd op de landelijke preventiethema’s 
van het ministerie van VWS (landelijke nota gezondheid 
verwacht voorjaar 2011), de regionale Volksgezondheids-
toekomstverkenning (2010), het regionale format voor de nota 
(2010) en de digitale Handreiking Gezonde gemeente (Centrum 
Gezond Leven – RIVM). Aandachtspunten zijn in het bijzonder 
de aanpak van sociaal-economische gezondheidsverschillen en 
de toepassing van bewezen effectieve interventies voor 
gezondheid gedrag. 

Indicator alle gemeenten hebben gebruik gemaakt van de ondersteuning 
van de GGD en zijn hierover tevreden 

Realisatie 
 
 
 
 

De Noord-Veluwse gemeenten hebben een gezamenlijk (3e) 
nota gezondheidsbeleid en een activiteitenplan opgesteld en zijn 
gestart met de uitvoering ervan. In Midden-IJssel/Oost-Veluwe 
werken de gemeenten ambtelijk samen bij het opstellen van de 
(afzonderlijke) nota’s en daarna de uitvoeringsprogramma’s. De 
Achterhoekse gemeenten werken aan een gezamenlijke nota en 
willen ook samenwerken in de uitvoering. De GGD ondersteunt 
de gemeenten in de drie regio’s.  
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 “Lokaal accent” 

 

Prioriteit 
 

Het doorontwikkelen van het “lokaal accent” in de basis-
producten beleidsadvisering, gezondheidsbevordering en 
epidemiologie voor afzonderlijke of per regio samenwerkende 
gemeenten in het gehele werkgebied, op basis van de 
evaluatie van de pilot die in 2011 in de regio Noord-Veluwe 
wordt gehouden. 

Indicator gemeenten en GGD hebben afspraken gemaakt over het 
“lokaal accent” in de basisproducten die de GGD levert op het 
gebied van beleidsadvies, epidemiologie en 
gezondheidsbevordering 

Realisatie 
 
 
 
 

In de drie regio’s heeft de GGD afspraken met de gemeenten 
gemaakt over de inzet van de GGD voor beleidsadvies, 
epidemiologie en gezondheidsbevordering. De afdeling KEC is 
georganiseerd in drie multidisciplinaire regioteams. De integrale 
werkwijze via de regioteams heeft in 2012 meer vorm en inhoud 
heeft gekregen. Waar nodig worden ambtenaren van gemeenten 
uitgenodigd voor regioteamoverleg. De regioteams stemmen ook 
af met afdelingen Jeugdgezondheidszorg en Algemene Gezond-
heidszorg.  
De gemeenten in de Achterhoek en Midden-IJssel/Noord-Veluwe 
hebben een regionaal ambtelijk overleg volksgezondheid 
ingesteld, in navolging van de succesvolle werkwijze in Noord-
Veluwe. Doel is de uitvoering van gemeentelijke gezondheids-
beleid en de regionale afstemming te versterken. De regionale 
beleidsadviseurs van de GGD zijn bij het overleg in “hun” regio 
aanwezig. 

 
 

Preventiestructuren 

 

Prioriteit 
 

Het doorontwikkelen en onderhouden van preventiestructuren in 
de drie regio’s in het werkgebied, die gericht zijn op leefstijl en de 
landelijke preventiethema’s en waarbij de samenwerking met 
maatschappelijke organisaties worden geïntensiveerd voor de 
doelen in het gemeentelijk gezondheidsbeleid. 

Indicator de preventiestructuren zijn bekend bij gemeenten en 
samenwerkingspartners 

Realisatie 
 
 
 
 

De GGD heeft in een aantal preventienetwerken de rol van 
trekker en coördinator. Dit geldt voor Depressiepreventie, 
Gezond ouder worden, Alcoholmatiging en Gezonde voeding en 
bewegen. Dit laatste preventienetwerk is in het najaar van 2012 
gestart. 
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Preventieve gezondheidszorg ouderen 

 

Prioriteit 
 

het - in samenspraak met de gemeenten en 
samenwerkingspartners - formuleren van adviezen voor een 
aanbod van preventieve gezondheidszorg voor ouderen, 
als uitwerking van de nieuwe bepaling hierover in de Wet 
publieke gezondheidszorg vanaf 1 juli 2010 en in samenhang 
met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
door de gemeenten. De kennis en expertise van de 
academische werkplaats Agora wordt hierbij ingezet. 

Indicator er is een advies tot stand gekomen voor het aandeel van de 
GGD in de preventieve ouderengezondheidszorg 

Realisatie 
 
 
 
 

In Apeldoorn en Epe zijn de GGD en  Agora nauw betrokken bij 
projecten voor gezond ouder worden. Veel gemeenten maken 
gebruik van de interventie Halt u Valt. 
In het najaar van 2012 heeft de GGD zijn visie gepresenteerd op 
hoe de GGD gemeenten kan ondersteunen bij het uitvoeren van 
preventieve ouderengezondheidszorg (art. 5a Wet publieke 
gezondheid) en verwante taken als de Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de AWBZ-transitie (dagbesteding). In 2013 
komt de GGD met een plan van aanpak. 

 
 



 
22 

 

Publieke gezondheidszorg asielzoekers 

 

Publieke gezondheidszorg asielzoekers 

 

Prioriteit 
 

Het - via GGD Nederland - bijdragen aan het voortzetten van 
de uitvoering van de publieke gezondheidszorg 
asielzoekers (PGA) vanaf 2013 op basis van een verbeterde 
overeenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
(COA). 

Indicator GGD Nederland en het COA hebben een verbeterde 
overeenkomst gesloten over de uitvoering van de publieke 
gezondheidszorg asielzoekers vanaf 2013 door de GGD’en 

Realisatie 
 

 
 
 

GGD Nederland bereidt in 2013 de contractafspraken voor 2014 
en verder voor en verwacht in najaar 2013 af te ronden.  
De uitvoering van de PGA omvat de jeugdgezondheidszorg 4-19 
jaar (incl. vaccinaties), algemene gezondheidszorg (o.a. 
Infectieziekten- en soa-bestrijding en - als apart programma – 
Gezondheidsbevordering, in samenwerking met de GGD’en in 
Gelderland en Overijssel. 
Het COA heeft in 2012 twee van de drie opvanglocaties in 
Noord- en Oost-Gelderland voor asielzoekers gesloten, namelijk 
Aalten en in Apeldoorn. De opvanglocatie in Winterswijk blijft 
open.  
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Openbare gezondheidszorg – algemeen 

 

Realiseren van de “krimp” 

 

Prioriteit 
 

Het realiseren van de “krimp” in 2012 als gevolg van de 
congruentie (overgang gemeente Deventer naar GGD 
IJsselland) en de “groene” bezuinigingen over 2012 waartoe 
het Algemeen Bestuur voor 2012 heeft besloten. Ook is het 
doel te anticiperen op de in 2013 te realiseren krimp. 

Indicator de basisproducten worden geleverd met inachtneming van de 
“groene” bezuinigingsmaatregelen en de begroting en 
jaarrekening over 2012 zijn sluitend 

Realisatie 
 
 
 
 

De GGD heeft de krimp en bezuinigingen op het gebied van 
algemene gezondheidszorg en kennis & expertise gerealiseerd. 
Voorbereidingen voor de maatregelen in 2013 zijn getroffen. 

 
 

Contractafspraken en productievolumes 

 

Prioriteit 
 

Het realiseren van de gemaakte contractafspraken en gestelde 
productievolumes. 

Indicator de in de productenbegroting 2012 opgenomen prestatiecijfers 
worden behaald. Afwijkingen worden vroegtijdig gemeld en 
onderbouwd 

Realisatie 
 
 
 
 

De GGD heeft de inspecties voor het toezicht kinderopvang 
uitgevoerd conform de afspraken met de gemeenten.  
Bij de andere taken binnen het deelprogramma openbare 
gezondheidszorg is ook voldaan aan de contractafspraken (al is 
er vaak geen vastgesteld productievolume). 
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2.3. Financiën programma GGD 2012 

 

Programmarekening 2012

Programma GGD Gelre-IJssel incl. kostenplaatsen

bedragen x € 1.000

Rekening van baten en lasten
 Rekening 

2011 

 Begroting 

2012 

 Rekening 

2012 

Personeelslasten  €        10.450  €        10.969  €        10.889 

Personeel van derden  €          2.433  €             866  €          1.695 

Overige personeelslasten  €          1.264  €             802  €             707 

Overige lasten  €          3.911  €          3.900  €          3.653 

Intern doorbelaste lasten  €        14.691  €        18.017  €        18.373 

Intern doorbelasting lasten  €        14.691-  €        18.017-  €        18.373-

Totaal lasten  €        18.059  €        16.537  €        16.943 

Gemeentelijke inwonerbijdrage  €        11.159  €        10.872  €        10.872 

Frictievergoeding  €             710  €             450  €             450 

Onttrekking voorziening  €                  -  €               43  €               23-

Overige bijdragen gemeenten  €          2.196  €          1.689  €          2.232 

Overige bijdragen derden  €          4.586  €          3.367  €          3.882 

Totaal baten  €        18.652  €        16.421  €        17.413 

Saldo van baten en lasten (- = nadelig)  €             593  €             116-  €             470 

Onttrekking bestemmingsreserve ombuiging 

en mobiliteit (in 2011 vrijval 

bestemmingsreserve rVTV)  €               35  €             116  €                  - 

Saldo van baten en lasten na 

bestemming    (- = nadelig)  €             628  €                  -  €             470 

 
 

lasten rekening 2012

Personeelslasten

Personeel van derden

Overige personeelslasten

Overige lasten

 

baten rekening 2012

Gemeentelijke
inwonerbijdrage

Frictievergoeding

Onttrekking voorziening

Overige bijdragen
gemeenten

Overige bijdragen derden

 
 
Het voordelig saldo van de rekening van baten en lasten over 2012 bedraagt € 470.191 (in 
2011 voordelig € 628.218). Aan het algemeen bestuur en de deelnemende gemeenten zal 
een voorstel worden gedaan hoe het saldo te bestemmen.  
 
In de jaarrekening van 2012 is een verdere uitsplitsing van baten en lasten opgenomen naar 
de verschillende deelprogramma’s en (hulp)kostenplaatsen. Daar wordt ook een toelichting 
gegeven op de cijfers. 
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Voorstel tot bestemming van het resultaat 
 
 
De programmarekening 2012 sluit met een voordelig saldo van € 470.191. 
 
Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om het voordelig saldo ad   € 470.191 
als volgt te bestemmen: 
 
Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering van november 2011  
besloten om bij de jaarrekeningen 2011 en 2012 gefaseerd naar de  
gewenste weerstandscapaciteit toe te groeien. Tegen die achtergrond  
wordt nu voorgesteld de algemene reserve te voeden met € 150.000.  
De weerstandscapaciteit groeit daarmee naar € 1.474.000 en komt  
daarmee uit op 100% van het benodigde weerstandsvermogen.  
Toevoeging algemene reserve       € 150.000 
 
De bestemmingsreserve personele lasten is gevormd voor de feitelijke  
verplichting van de opgebouwde vakantietoeslag en verlofdagen per einde  
van het jaar. Om aan de feitelijke verplichtingen te kunnen blijven voldoen,  
wordt voorgesteld een bedrag van € 18.000 van het resultaat over 2012  
toe te voegen aan deze reserve. De reserve groeit daarmee naar  
€ 649.000 en komt daarmee uit op de opgebouwde vakantietoeslag van  
€ 347.000 en verlofdagen van € 302.000. 
Toevoeging bestemmingsreserve personele lasten     €   18.000 
            ________ 
 
Resteert een nog te bestemmen voordelig resultaat van    € 302.199 
 
De reservepositie is met bovenstaande toevoegingen op het gewenste 
niveau. Het voorstel is om het restant van het voordelig resultaat niet 
structureel in te zetten, maar terug te betalen aan de deelnemende  
gemeenten. Het terug te betalen bedrag bedraagt € 0,3777 per inwoner. 
 
Terugbetaling algemene inwonerbijdrage       € 302.199 
            ________ 
 
Resteert een nog te bestemmen voordelig resultaat van    €            0 
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Programmabegroting en -rekening van baten en lasten verdeeld naar de 
gemeentelijke functies jeugd gezondheidszorg en openbare gezondheidszorg 
 
 
De GGD maakt een begroting of rekening naar programma’s (eventueel verder 
onderverdeeld naar deelprogramma’s en vervolgens producten).  
De gemeenten moeten deze onderwerpen verantwoorden op de volgende functies volgens 
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV): 
714 Openbare gezondheidszorg    openbare gezondheidszorg 

basisgezondheidszorg 
woningontruiming 
destructie dieren 
overige openbare gezondheidszorg 

715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel   jeugdgezondheidszorg (uniform) 
716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel  jeugdgezondheidszorg (maatwerk) 
 
Ten aanzien van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) geldt aanvullend het volgende: 
De huidige functie 715 wordt bestemd voor het onderdeel jeugdgezondheidszorg van de 
CJG’s, terwĳl de huidige functie 716 wordt bestemd voor het onderdeel WMO van de CJG’s. 
 
Om de deelnemende gemeenten hierbij van dienst te zijn, maakt de GGD een voorstel ten 
laste van welke functies volgens het BBV de gemeenten de algemene inwonerbijdrage 
kunnen verantwoorden. 
 
GGD Noord- en Oost-Gelderland kent in (de administratie van) 2012 en 2013 één 
programma GGD, onder te verdelen in de volgende deelprogramma’s: 
1. Deelprogramma 1 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
2. Deelprogramma 2 Maatschappelijke zorg (MZ) 
3. Deelprogramma 3 Publieke gezondheid asielzoekers (PGA) 
4. Deelprogramma 4 Algemene gezondheidszorg (AGZ) 
5. Deelprogramma 5 Kennis en Expertise (KE) 
6. Deelprogramma 6 Bestuursproducten (BP) (m.i.v. 2013) 
7. (Hulp)kostenplaatsen 
Op onderdeel 7. (Hulp)kostenplaatsen kunnen theoretisch ook bijdragen van gemeenten 
worden verantwoord. Maar in principe nemen de deelnemers producten af onder de noemer 
van een deelprogramma. De deelprogramma’s bestaan namelijk uit de verschillende basis- 
en plusproducten welke de gemeenten afnemen. 
 
De uitgangspunten voor en berekening van de keuzes bij de toerekening van de 
deelprogramma’s naar de functies is als volgt. 
1. De deelprogramma’s MZ en AGZ betreffen volledig OGZ. 
2. Indien een deelprogramma (ook) de functie JGZ betreft, komen de basisproducten op 

functie 715 en de plusproducten op functie 716. Uitzondering hierop is het plusproduct 
CJG, welke activiteit conform het BBV op functie 715 komt. 

3. De weging bij deelprogramma 3 PGA voor het aandeel van de functies gebeurt op basis 
van het aandeel AGZ (naar functie 714) respectievelijk JGZ (naar functie 716) in het 
totaal van de omzet AGZ plus JGZ. 

4. Bij deelprogramma 5 KE en deelprogramma 6 BP is de weging qua opzet hetzelfde als 
bij deelprogramma 3 PGA. Echter wordt hierbij het aandeel van JGZ nog gesplitst in 
basis en plus. 
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Om deze berekening niet bij elke begroting of jaarrekening te wijzigen, wordt voorgesteld om 
de berekening op basis van aangenomen percentages uit te voeren. 
Deze percentages kunnen wel bij elke begroting of jaarrekening worden getoetst en/of 
gewijzigd. Indien de begroting 2013 maatgevend zou zijn, levert dat de volgende 
percentages op. 
Functie 714 OGZ   afgerond 42% 
Functie 715 JGZ uniform deel afgerond 58% 
Functie 716 JGZ maatwerk deel afgerond   0% 
 
De gemeenten kunnen deze percentages hanteren om te bepalen ten laste van welke 
functies volgens het BBV de gemeenten de algemene inwonerbijdrage verantwoorden. 
 

Bijdrage deelnemende gemeenten
met voorgestelde verdeling over de gemeentelijke functies

Gemeente

aantal bijdrage per 714 715 716

 inwoners  gemeente 

 OGZ  JGZ uniform  JGZ maatwerk 

Aalten 27.305        371.189€           155.899€          215.289€          -€                      

Berkelland 44.911        610.527€           256.422€          354.106€          -€                      

Bronckhorst 37.441        508.979€           213.771€          295.208€          -€                      

Doetinchem 56.252        764.699€           321.174€          443.525€          -€                      

Montferland 35.043        476.380€           200.080€          276.301€          -€                      

Oost Gelre 30.005        407.893€           171.315€          236.578€          -€                      

Oude IJsselstreek 39.839        541.578€           227.463€          314.115€          -€                      

Winterswijk 28.946        393.497€           165.269€          228.228€          -€                      

Regio Achterhoek 299.742      4.074.741€        1.711.393€       2.363.350€       -€                      

Apeldoorn 156.961      2.133.753€        896.176€          1.237.577€       -€                      

Brummen 21.327        289.923€           121.768€          168.155€          -€                      

Epe 32.519        442.069€           185.669€          256.400€          -€                      

Heerde 18.244        248.012€           104.165€          143.847€          -€                      

Lochem 33.263        452.183€           189.917€          262.266€          -€                      

Voorst 23.719        322.440€           135.425€          187.015€          -€                      

Korting Voorst ivm logopedie -              4.240-€               

Zutphen 47.144        640.883€           269.171€          371.712€          -€                      

Regio Midden IJssel / Oost Veluwe 333.177      4.525.022€        1.902.291€       2.626.972€       -€                      

Elburg 22.416        304.727€           127.985€          176.742€          -€                      

Ermelo 26.127        355.175€           149.173€          206.001€          -€                      

Harderwijk 45.429        617.569€           259.379€          358.190€          -€                      

Nunspeet 26.609        361.727€           151.925€          209.802€          -€                      

Oldebroek 22.716        308.805€           129.698€          179.107€          -€                      

Putten 23.860        324.357€           136.230€          188.127€          -€                      

Regio Noord Veluwe 167.157      2.272.359€        954.390€          1.317.969€       -€                      

Totaal GGD Noord- en Oost-Gelderland 800.076      10.872.123€      4.568.074€       6.308.291€       -€                      

Correctie korting Voorst 4.240€               

Totaal algemene inwonerbijdrage 800.076      10.876.363€      4.568.074€       6.308.291€       -€                      

Bijdrage per inwoner 13,59€               5,71€                7,88€                -€                  

Jaarrekening 2012 Verdeling over de functies
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Bijdrage deelnemende gemeenten

Terugbetaling 2012

Gemeente

aantal bijdrage per

inwoners gemeente

Aalten 27.305          10.313€               

Berkelland 44.911          16.963€               

Bronckhorst 37.441          14.142€               

Doetinchem 56.252          21.247€               

Montferland 35.043          13.236€               

Oost Gelre 30.005          11.333€               

Oude IJsselstreek 39.839          15.048€               

Winterswijk 28.946          10.933€               

Regio Achterhoek 299.742        113.216€             

Apeldoorn 156.961        59.286€               

Brummen 21.327          8.055€                 

Epe 32.519          12.283€               

Heerde 18.244          6.891€                 

Lochem 33.263          12.564€               

Voorst 23.719          8.959€                 

Korting Voorst ivm logopedie -                -€                     

Zutphen 47.144          17.807€               

Regio Midden IJssel / Oost Veluwe 333.177        125.845€             

Elburg 22.416          8.467€                 

Ermelo 26.127          9.869€                 

Harderwijk 45.429          17.159€               

Nunspeet 26.609          10.051€               

Oldebroek 22.716          8.580€                 

Putten 23.860          9.012€                 

Regio Noord Veluwe 167.157        63.137€               

Totaal GGD Noord- en Oost-Gelderland 800.076        302.199€             

Correctie korting Voorst -€                     

Totaal algemene inwonerbijdrage 800.076        302.199€             

Bijdrage per inwoner 0,3777€               

Terugbetaling 2012
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3. Paragrafen 

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn 
vier verplichte paragrafen van toepassing voor de GGD Noord- en Oost-Gelderland.  

 weerstandsvermogen 

 financiering 

 bedrijfsvoering 

 verbonden partijen. 
 

3.1. Weerstandsvermogen 

Inleiding  
Het weerstandsvermogen is het vermogen van de GGD Noord- en Oost-Gelderland om 
tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de GGD in gevaar komt. Het 
weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 

 de weerstandscapaciteit, d.w.z. de middelen en mogelijkheden om niet begrote 
kosten te dekken; 

 alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële 
betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 

 

Risicoprofiel en Weerstandsvermogen 

Bij het beleid voor het weerstandsvermogen gaat het om inzicht in de risico’s, de (gewenste) 
weerstandscapaciteit en de maatregelen die worden genomen om de risico’s zoveel mogelijk 
te beperken.  

 
Risicoprofiel – reorganisatie en WW-verplichtingen staan centraal  

 
Reorganisatie 
Bij vaststelling van de jaarrekening 2010 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD besloten 
een reserve voor ombuiging en mobiliteit te vormen. Deze reserve dekt de kosten af van de 
noodzakelijke doorontwikkeling naar een passende organisatie tegen de achtergrond van de 
bezuinigingstaakstellingen.  
 
Overige risico’s 
Daarnaast heeft de GGD een aantal specifieke risico’s die voortkomen uit WW en FPU 
verplichtingen en verplichtingen in verband met loonkosten voor vervanging van langdurig 
zieke medewerkers. Voor de dekking van deze risico’s heeft de GGD specifieke 
voorzieningen gevormd.  
 
Bedrijfsproces 
Tegenover de risico’s voortkomend uit het primaire proces staat de algemene reserve, de 
reserve weerstandsvermogen. De gewenste omvang van deze reserve wordt bepaald door: 

 5% van de omzet van het basisproductenpakket. Van dit deel van het 
weerstandsvermogen wordt 50% als reserve bij de GGD aangehouden en 50% 
geacht bij de deelnemende gemeenten te zijn gereserveerd.  

 20% van de plusproducten. Deze reserve is volledig bij de GGD ondergebracht.  
 

Weerstandscapaciteit en risico  

De weerstandscapaciteit bestaat uit de potentieel in te zetten middelen om de tegenvallers 
op te vangen. Per 31-12-2012 is daarvoor afgerond € 1.324.000 beschikbaar.  
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Overzicht § 3.1.1 Weerstandscapaciteit 

Weerstandscapaciteit (materieel gezien) Saldo 31-12-2012 

Reserve basisproducten 279.000 

Reserve plusproducten 1.045.000 

Weerstandscapaciteit 1.324.000 

 

Risico’s 

De definitie van een risico bij het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is: een 
gebeurtenis of omstandigheid met potentieel nadelige financiële gevolgen voor de 
organisatie. De exploitatie van de plusproducten omvat in beginsel een aanmerkelijk groter 
risico dan de exploitatie van de basisproducten. Op basis van de jaarrekening 2012 is het 
benodigde weerstandsvermogen afgerond € 1.746.000, waarvan de deelnemende 
gemeenten geacht worden € 272.000 aan te houden.  

 
Overzicht § 3.1.2 Benodigd weerstandsvermogen  

Berekeningen benodigd weerstandsvermogen Totaal 
Basis-
producten 

Plus-
producten 

Omzet programma 16.884.000 10.872.000 6.012.000 

    

Aan te houden reserve  5% 20% 

    

Maximale bedragen per 31-12-2012 1.746.000 544.000 1.202.000 

    

Waarvan geacht aangehouden te worden bij de 
gemeenten  

272.000 272.000  

Waarvan aan te houden bij de GGD 1.474.000 272.000 1.202.000 

Weerstandsvermogen 1.746.000   

 

Berekening percentage weerstandscapaciteit 

 
Overzicht § 3.1.3 Percentage weerstandscapaciteit 

Berekening percentage weerstandscapaciteit 31-12-2012 

Weerstandscapaciteit (materieel gezien) 1.324.000 

Weerstandsvermogen aan te houden bij de GGD per 31-12-2012 1.474.000 

Percentage weerstandscapaciteit 90% 

 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat per 31-12-2012 de weerstandscapaciteit 90% bedraagt 
van het bij de GGD aan te houden weerstandsvermogen. Het Algemeen Bestuur heeft in zijn 
vergadering van november 2011 besloten om bij de jaarrekeningen 2011 en 2012 gefaseerd 
naar de gewenste weerstandscapaciteit toe te groeien. Tegen die achtergrond wordt nu 
voorgesteld de algemene reserve te voeden met € 150.000. De weerstandscapaciteit groeit 
daarmee naar € 1.474.000 en komt daarmee uit op 100% van het benodigde 
weerstandsvermogen.  
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3.2. Financiering 

Inleiding 

De kaders voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie van de 
GGD liggen vast in het treasurystatuut. In dit statuut ligt vast dat de GGD bij 
financieringsvraagstukken uit gaat van: 
 

 zoveel mogelijke interne financiering, 

 risicomijdende gedragslijn, 

 rekening houdend met deze randvoorwaarden: het optimaliseren van de 
renteresultaten.  

 
De GGD heeft in 2012, evenals in voorgaande jaren, geen externe financieringsmiddelen 
aangetrokken. De risico’s zijn daardoor minimaal geweest.  
In 2012 is de GGD gestart met het actief uitzetten van tijdelijk overtollige kasmiddelen. 
Uiteraard zijn daarbij uitsluitend risicomijdende transacties uitgevoerd, bij de BNG en bij de 
Rabobank. Ondanks de lage rentestanden die het directe gevolg zijn van de economische 
crisis, heeft de GGD een totaal renteresultaat gerealiseerd van € 103.000. Dat resultaat is € 
53.000 hoger dan in de begroting 2012 is opgenomen. 

 

Kapitaalgoederen 

De GGD heeft kapitaalgoederen in de categorieën ICT , medische apparatuur en huisvesting 
en inventaris. Bij huisvesting gaat het om beperkte investeringen in verband met 
noodzakelijke aanpassingen van gehuurde locaties. De GGD heeft geen eigen wagenpark 
en ook geen eigen gebouwen.  
 
De jaarrekening 2012 heeft in 2012 het volgende verloop: 

Boekwaarde per 1-1-2012  € 373.000 
Investeringen    € 129.000 
Desinvesteringen  €   12.000 -/- 
Normale afschrijvingen  € 125.000 -/- 
Inhaalafschrijving  €   26.000 -/- 
Boekwaarde 31-12-2012 € 339.000 

 
De inhaalafschrijving heeft een relatie met de overgang per 1 april 2013 van ICT naar Hét 
Service Centrum (HSC). Daardoor verliezen oude investeringen in de ICT infrastructuur hun 
waarde in 2013 en moet de waardevermindering in 2012 worden verwerkt.  
 
De desinvestering is het gevolg van verkoop van overtollig meubilair. De kapitaalgoederen 
zijn met interne middelen gefinancierd. De GGD is bij de rentekosten van de activa 
uitgegaan van een rentepercentage van 3,10 %. De toegerekende rente is ten gunste van 
het resultaat gekomen. 
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3.3. Bedrijfsvoering 

 

3.3.1. Algemeen 

 

Inleiding 

Het BBV schrijft een paragraaf Bedrijfsvoering voor, die inzicht geeft in de stand van zaken 
en de beleidsvoornemens op dit gebied. De reden hiervoor is dat de bedrijfsvoering van 
belang is voor het verwezenlijken van de programma’s.  
 
De GGD heeft als uitgangspunt dat de managers van de verschillende 
organisatieonderdelen integraal verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en voor de 
afstemming met andere organisatieonderdelen. Het Bedrijfsbureau (met de onderdelen 
financiën, P&O, I&A en facilitaire zaken) en het Directiebureau (communicatie, 
directiesecretariaat, directiesecretaris) richten zich op de ondersteuning van 
bedrijfsprocessen. Inhoudelijke productondersteuning wordt geleverd door het Kennis- en 
Expertisecentrum (KEC), waar de functies kennis en expertise, kwaliteit en beleid zijn 
ondergebracht. 
 

Beleidskader voor de bedrijfsvoering 

De strategische visie uit 2009 geeft aan dat de bedrijfsvoering van de GGD effectiviteit en 
doelmatigheid nastreeft. De volgende doelen krijgen prioriteit: 

 de afstand tot de gemeenten verkleinen; 

 de externe klantgerichtheid verhogen; 

 de externe samenwerking intensiveren; 

 de transparantie, zakelijkheid en doelmatigheid verhogen; 

 de interne klantgerichtheid versterken. 
 
De GGD is in 2011 gestart met een verandertraject voor de bedrijfsvoering. Aan de ene kant 
moest de krimp ook in de bedrijfsvoering worden gerealiseerd en aan de andere kant was 
een verbeterslag nodig. De personeelsformatie is teruggebracht, maar de verbetering van de 
bedrijfsprocessen is niet met gelijke tred verbeterd. Hierdoor is de ondersteuning van de 
bedrijfsvoering onder druk komen te staan. Verdere optimalisering van de bedrijfsprocessen 
is nog noodzakelijk. 
 

Bestuur 

Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland bestaat uit de wethouders 
volksgezondheid van de 21 deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur benoemt uit 
zijn midden het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter. Het Dagelijks Bestuur heeft vijf leden: 

 drie portefeuillehouders volksgezondheid, respectievelijk uit de regio's Noord 
Veluwe, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek;  

 een portefeuillehouder volksgezondheid aangewezen door het gehele Algemeen 
Bestuur;  

 een burgemeester die zitting heeft in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland. Dit is voor de afstemming van de geneeskundige 
hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) bij rampenbestrijding en 
crisisbeheersing, waarmee de Veiligheidsregio zich bezig houdt.  
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Het Dagelijks Bestuur heeft in 2012 acht vergaderingen gehad, waarin het DB voornamelijk 
de AB-vergaderingen heeft voorbereid en beheerszaken bij de GGD-organisatie heeft 
behandeld. Het Algemeen Bestuur is vier keer bijeen geweest, met aansluitend het 
portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid. In 2012 is intensief gesproken over (integrale) 
jeugdgezondheidszorg. Daarbij zijn ook de portefeuillehouders jeugd (niet tevens 
portefeuillehouder volksgezondheid en AB-lid GGD) en een vertegenwoordiger van de 
thuiszorg (jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen) uitgenodigd. In oktober is een extra 
portefeuillehoudersoverleg gehouden over integrale jeugdgezondheidszorg.  
 
In oktober 2012 heeft de voorzitter, de heer O.E.T. van Dijk, zijn wethouderschap in 
Doetinchem opgezegd, en daarmee het lidmaatschap van het GGD-bestuur, omdat hij is 
gekozen tot Tweede Kamerlid. Mevrouw I.G. Saris (Winterswijk) is hem vanuit regio 
Achterhoek opgevolgd als DB-lid. Nieuwe AB-leden in 2012 zijn de heer J.B. Wilschut 
(Doetinchem) en de heer I. de Muijnck (Oldebroek). De heer A.G. Borst (Hattem) heeft als 
waarnemer deelgenomen aan de vergaderingen, vanwege de toetreding van Hattem per 1-1-
2013.  
 
In de bijlage 8.6. is een overzicht van de samenstelling van het Algemeen Bestuur 
opgenomen.  
 

Bezuinigingen 

De GGD moet in de periode 2010-2013 een “krimp” op de totale inwonerbijdrage voor de 
basisproducten realiseren van ten minste 20%. Dit is het gevolg van de vastgestelde 
bezuinigingsmaatregelen (“groen” en “rood”) en van de congruentie (vertrek gemeente 
Deventer per 1-1-2011 naar GGD IJsselland). Door actief te sturen heeft de GGD de 
taakstellingen kunnen realiseren. Voor de overgang naar de nieuwe situatie zijn middelen 
beschikbaar uit de aflopende frictiekostenvergoeding van de uitgetreden gemeente Deventer 
en de tijdelijke reserve Ombuigings- en mobiliteit.  
 

Congruentie 

Het rijksbeleid is gericht op 25 gelijkvormige regio’s voor veiligheid en gezondheid. Dit is per 
1 januari 2012 wettelijk vastgelegd in de zogenoemde tweede tranche van de Wet publieke 
gezondheid. De congruentie voor de regio Noord- en Oost-Gelderland is in 2011 
gerealiseerd, met uitzondering voor de gemeente Hattem. Deze gemeente wilde vanwege 
sterke oriëntatie op Zwolle bij GGD IJsselland blijven. Na de wettelijke verplichting per 2012 
is het overleg hierover weer gestart. De gemeente Hattem en de beide GGD’en hebben 
overeenstemming bereikt over de inhoudelijke en financiële aspecten van de overdracht. 
De toetreding van Hattem is geformaliseerd in de 4e wijziging van de Samenwerkings-
regeling GGD Gelre-IJssel. Hierin zijn ook de naamswijziging tot GGD Noord- en Oost-
Gelderland en enkele andere, meer technische aanpassingen opgenomen. Alle 
deelnemende colleges van B&W hebben hiermee ingestemd, na de vereiste toestemming 
van hun gemeenteraad. 
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3.3.2. Prioriteiten per onderdeel 

 

Prioriteiten bedrijfsvoering 

In aanvulling op de zaken die hiervoor al zijn aangegeven, vermelden we per onderdeel de 
belangrijkste prioriteiten voor de bedrijfsvoering in 2012. 
 

Personeel & organisatie 

 het bijdragen aan het opvangen van het personele gevolgen van de bezuinigingen 
op basis van het in 2011 vastgestelde Sociaal statuut, met name door mobiliteit te 
stimuleren en betrokken medewerkers van werk te begeleiden.  
Het doorvoeren van een alternatief voor de bezuiniging op taal- en spraakscreening 
heeft mede tot gevolg dat minder logopedisten boventallig zijn worden. Zij kunnen 
productief worden ingezet op de taal- en spraakscreening. In enkele gevallen zijn 
mobiliteitsmaatregelen getroffen. 

 het voorzetten van het ontwikkelingstraject voor de organisatiecultuur van de GGD, 
gericht op versterking van klantgerichtheid, samenwerking en toekomstgerichtheid. 
Er is niet meer een afzonderlijk “cultuur-traject”, maar de doelstellingen zijn 
onderdeel van de algemene organisatieontwikkeling. Daarbij spelen vooral 
competentiemanagement, coachend leiderschap en het opleidingsbeleid een 
belangrijke rol. In oktober 2012 is de GGD gestart met een traject voor Het Nieuwe 
Werken, wat ook gevolgen zal hebben voor de interactie tussen medewerkers en 
managers. 

 het implementeren van een verbeterd personeels- en managementinformatie-
systemen, in aansluiting op de meerjarenvisie Informatisering & Automatisering. 
In 2012 zijn een aantal modules van het personeels- en managementinformatie 
systeem (PIMS) geïmplementeerd. Hierdoor is het mogelijk management informatie uit 
het systeem te halen. Dit wordt in 2013 verder uitgebreid. Ook  is er een 
medewerkersportal geopend waarin medewerkers digitaal hun salarisstrook kunnen 
ophalen en NAW wijzigingen kunnen doorgeven. Dit portal maakt het mogelijk nog 
meer personele informatie digitaal aan te vragen en te verwerken. 

 het versterken van de ondersteuning bij de ontwikkeling van het strategisch 
organisatie- en personeelsbeleid, op basis van een vastgestelde HRM-visie.  
Begin 2012 heeft er een onderzoek plaatsgevonden binnen de afdeling P&O waarbij 
positionering, cultuur en beleid als belangrijke thema’s naar voren kwamen. Naar 
aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek is in 2012 besloten de 
sturingsfilosofie binnen de GGD verder uit te werken. Gekozen is om het project Het 
Nieuwe Werken dat in november is gestart, in te zetten om o.a. de HRM-visie om te 
zetten naar concrete doelen. 

 

Financiën en controlling 

 het voortzetten van het verbeteringstraject voor de administratieve organisatie en 
interne controle, met als doelen een betere interne beheersing (“in control” zijn) en een 
(financiële) rechtmatigheidsverklaring.  
In 2012 heeft de GGD bij financiën tijdelijke formatie aangetrokken voor verbetering 
van de financiële administratie/organisatie in de nieuwe, afgeslankte situatie. Zo 
worden langzamerhand stappen voorwaarts gezet.  
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 het leveren van tijdige en adequate management- en sturingsinformatie voor bestuur 
en management, als basis voor integrale advisering over de bedrijfsvoering. 
In 2012 heeft de GGD een project voor verbetering van de budgetcyclus uitgevoerd. 
Dit omvat ook managementinformatie. Het project heeft al geresulteerd in een nieuwe 
opzet van de productbegroting voor 2013. Verder is een aanzet gegeven voor 
verbetering van de beleids- en budgetcyclus. Onderdeel hiervan is het uitbrengen van 
een uitgangspuntennota aan het begin van het jaar voor het volgende begrotingsjaar. 
Hierdoor kunnen de colleges van B &W, desgewenst in overleg met de raad, eerder 
sturen op de GGD-begroting. 

 

Informatievoorziening & automatisering 

 het uitvoeren van de meerjarenvisie I&A, met als ambities dat GGD-medewerkers 
flexibel kunnen werken (het “nieuwe werken”) en diensten aan cliënten kunnen 
verlenen op decentrale locaties. De ICT-ondersteuning moet betrouwbaar en 
betaalbaar zijn. 
De bestaande kantoorautomatisering voldeed niet aan de eisen van deze tijd. In 
2012 is de overstap voorbereid naar een nieuwe ICT-beheerder (in 2013). Hét 
Servicecentrum, een samenwerkingsverband van o.a. Brabantse GGD’en. Hiermee 
wordt een verbeterslag gerealiseerd en worden mogelijkheden geopend voor 
verdere ontwikkeling. 

 

Facilitaire zaken 

 het (geleidelijk) realiseren van een huisvestingsbeleid op basis van de 
uitgangspunten decentrale positionering van uitvoerende diensten, herkenbaarheid 
in en spreiding over de regio’s, flexibiliteit, kostenreductie en doelmatige huisvesting 
van centrale functies. 
In 2012 zijn de kosten van huisvesting verder gereduceerd. Deze kostenreductie 
maakt deel uit van de invulling van de taakstelling door congruentie en 
bezuinigingen. In 2013 wordt een verdere daling voorzien in verband met afstoten 
van de locatie Groenlo en enkele andere vervallen huurlasten. Voor de periode 
daarna stuurt de GGD eveneens actief op de huisvestingslasten. Daarbij wordt 
vooruit gekeken naar herhuisvesting, met als doel een bij Het Nieuwe Werken 
passende, toekomstbestendige huisvesting te realiseren tegen lagere kosten. 

 het realiseren van een digitaal postregistratie- en archiveringssysteem. 
In 2012 zijn geen concrete stappen gezet. Wel biedt de overstap van het ICT-
beheer perspectief in dit opzicht. Het documentmanagement wordt onderdeel van 
het in gang gezette traject voor Het Nieuwe Werken.  

 

Relatiebeheer  

 het versterken van de band met gemeenten in het kader van advisering en 
relatiebeheer. Daarbij ligt de nadruk meer op gemeentelijke en regionale schaal 
(d.w.z. Noord-Veluwe. Oost-Veluwe/Midden-IJssel, Achterhoek) en  
– voor de aansturing van de jeugdgezondheidszorg - op aansluiting bij de 
wethouders en ambtenaren jeugdbeleid.  
De GGD heeft een Relatiemanagementplan opgesteld, dat voor een deel inmiddels 
is geïmplementeerd.  
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Communicatie 

 het versterken van de in- en externe communicatie op basis van het in 2011 
opgestelde corporate communicatieplan, met als doel dat de GGD dichtbij 
gemeenten, samenwerkingspartners, intermediairen en publieksdoelgroepen staat 
en dat voor deze doelgroepen helder is waar de GGD Noord- en Oost-Gelderland 
voor staat.  
De GGD heeft een start gemaakt met een gestructureerde inzet van social media 
voor de GGD-organisatie en in de dienstverlening. 

 

Kwaliteit 

 het ondersteunen van de kwaliteitsverbetering in de zorg die GGD Noord- en Oost-
Gelderland levert, vooral bij de periodieke beoordelingen door de certificerende 
instelling en bij het borgen van verbeteracties en –plannen. 
Hiervoor verwijzen wij u naar het volgende onderwerp “Kwaliteitszorg”.  
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Kwaliteitszorg 

In aanvulling op wat hiervoor bij de prioriteiten onder “kwaliteit” is vermeld, gaan we hier in op 
het in 2012 gevoerde kwaliteitsbeleid. De GGD valt onder de Kwaliteitswet Zorginstellingen en 
moet verantwoording afleggen over de uitgevoerde zorg en het kwaliteitsbeleid. 
 
HKZ certificaat GGD Noord- en Oost-Gelderland  
Met het HKZ-certificaat toont GGD Noord- en Oost- Gelderland dat zij intern de zaken goed 
op orde heeft, dat de klant altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en 
systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. In 2008 werden de eerste HKZ-
certificaten behaald en in mei 2011 zijn alle onderdelen van GGD Noord- en Oost-Gelderland 
opnieuw gecertificeerd. 
Ook in 2012 heeft LRQA, Lloyd’s Register Nederland B.V. een bezoek gebracht aan de 
GGD. De auditor van Lloyds is over het algemeen tevreden over de doelmatigheid en 
geschiktheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Belangrijkste constatering is het beleid 
met betrekking tot het vormen van personeelsdossiers. Daarvoor vond een extra audit plaats 
(op afstand) in september 2012.  
 
Interne Audits 
De GGD zet ook interne auditors in die toetsen of de werkprocessen goed verlopen en het 
kwaliteitssysteem in de praktijk werkt. In januari / februari is een thema-audit gehouden over 
“Meten waardering van samenwerkingspartners over de dienstverlening van de GGD”. In het 
najaar zijn procesaudits gehouden over JGZ – administratieve processen, omgang met 
personeelsdossiers, veiligheid in de spreekkamer / cold chain, documentbeheer en de 
klachtenregeling cliënten. De uitkomsten van de audits zijn input voor verbeteringen. 
 
Waardering klanten en samenwerkingspartners 
De GGD heeft alle klantgroepen in kaart gebracht, inclusief ketenpartners en financiers. In 
een cyclus van vier jaar voert de GGD bij elk taakgebied een tevredenheidsonderzoek uit 
naar de waardering van één van de klantgroepen. De afdelingen nemen de klantentoetsen 
jaarlijks op in hun activiteitenplannen. In 2012 heeft de GGD klachtentoetsen gehouden 
onder de klanten van technische hygiënezorg tatoeage / piercingshops en 
tuberculosebestrijding. De uitkomsten laten veelal (zeer) tevreden cliënten zien, al zijn er op 
onderdelen verbeterpunten.  
 
Klachten van cliënten 
Klachten van cliënten gaan met name over de rechtstreekse dienstverlening aan de cliënt. In 
2012 kwamen in totaal 24 klachten binnen:  
- 9 voor Algemene GezondheidsZorg: Inspectie Kinderopvang, TBC, SOA, Reizigerszorg 

en RVP; 
- 14 voor Jeugd GezondheidsZorg: 4 x JGZ Apeldoorn, 8 x JGZ Doetinchem, 2 x JGZ 

Harderwijk; 
- 1 voor Maatschappelijke Zorg.  
De klacht met betrekking tot de Inspectie Kinderopvang werd aan de externe 
klachtencommissie van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn / Zutphen overgedragen en 
afgehandeld. De overige klachten van cliënten zijn door middel van bemiddeling 
afgehandeld. Daarnaast zijn er verbeteringen ingezet naar aanleiding van de 
binnengekomen klachten:  
- Inspectie Kinderopvang – aangepaste werkwijze m.b.t. plaatsing rapporten op internet; 
- SOA – nagegaan wordt of bereikbaarheid kan worden verbeterd; 
- RVP – wordt gezocht naar vervangende locatie; 
- JGZ Doetinchem – communicatie tussen klagers/uitvoerenden besproken met 

medewerkers. 
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FONA 
FONA staat voor FOuten en Near Accidents: calamiteiten, fouten, incidenten met (mogelijke) 
schadelijke gevolgen voor de cliënt. In 2012 ging het om zes meldingen: 
- Reizigerszorg – 3 meldingen: te vroeg gevaccineerd; vaccinatie teveel gegeven; 

prikaccident medewerker; 
- Seksuele gezondheid – 2 meldingen: instructie bij zwangerschapstest; instructie aan 

cliënt bij gebruik materiaal;  
- JGZ – 1 melding: Privacy cliënt in geding vanwege zichtbare match verwijsindex in KD+.  
De interne FONA-commissie onderzoekt meldingen en adviseert de directeur van de GGD 
met verbetervoorstellen voor de betreffende processen. De verbetervoorstellen van 2012 
behelzen: 
- SOA - aanpassen instructie zwangerschapstest; 
- SOA - aanpassen instructie gebruik materiaal door cliënt; 
- Reizigerszorg – aanpassen software ORION;  
- Reizigerszorg – aanpassen instructie over uitleg aan cliënt over tijd tussen vaccinaties; 
- Reizigerszorg – “tafelcontainers” voor gebruikte naalden vervangen door 

“vloercontainers”;  
- JGZ – aanpassen software KD+. 
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3.4. Verbonden partijen 

 

Inleiding 

Verbonden partijen zijn partijen waarmee GGD Noord- en Oost-Gelderland een bestuurlijke 
relatie heeft én waarin hij een financieel belang heeft. Op basis van het BBV moeten wij in de 
programmabegroting en in het jaarverslag ingaan op de visie op de verbonden partijen (in 
samenhang met de doelstellingen in de begroting) en de beleidsvoornemens over de 
verbonden partijen. 
 
Bij de taak van de GGD binnen de publieke gezondheidszorg hoort vanzelfsprekend dat de 
GGD relaties onderhoudt met tal van partijen op bestuurlijk, management- en uitvoerend 
niveau. Het aantal gevallen waarin sprake is van zowel een bestuurlijk als een financieel 
belang, is echter zeer beperkt. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven op dit punt, 
hanteren wij het begrip “verbonden partij” hier wat ruimer dan formeel noodzakelijk. 
 

Met de GGD verbonden partijen 

De GGD heeft als verbonden partijen – in ruime zin – te maken met GGD Nederland en de 
samenwerking van de zes GGD’en binnen de Kring Oost-Nederland. 
 

GGD Nederland  

Wij zien de waarde van GGD Nederland als brancheorganisatie en GGD Noord- en Oost-
Gelderland blijft hierin actief deelnemen. Daarbij zullen wij ernaar streven dat GGD 
Nederland zich sterker richt op de belangen en opvattingen van de aangesloten GGD’en en 
hun gemeenten. Voor contracten namens de GGD’en met derden heeft GGD Nederland per 
geval een mandaat nodig. Wij ondersteunen het streven van GGD Nederland naar een 
nauwe samenwerking met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), het landelijk 
platform GGD-bestuurders en GHOR Nederland. 
 
De directeur maakt uit hoofde van zijn functie deel uit van de algemene ledenvergadering en 
de GGD draagt een jaarlijkse bijdrage af. GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft - in lijn met 
de geschetste beleidslijn - op verschillende taakgebieden en niveaus actief deelgenomen 
aan de activiteiten binnen GGD Nederland.  
De voorzitter van GGD Noord- en Oost-Gelderland is lid van het landelijk platform GGD-
bestuurders, dat de VNG als voorportaal voor de commissie Welzijn en Volksgezondheid 
heeft ingesteld. GGD Nederland en GHOR Nederland werken aan het samengaan van beide 
organisaties, als gevolg van de invoering van de functie van directeur publieke gezondheid, 
die leiding geeft aan zowel de GGD als aan de GHOR in een veiligheidsregio. 
 

GGD’en Kring Oost-Nederland 

De samenwerking met de collega-GGD’en in Oost-Nederland levert voordeel op voor de 
kwaliteit en de efficiency van de dienstverlening bij alle deelnemers. Wij zullen het initiatief 
nemen om verdergaande mogelijkheden tot kostenbesparing door samenwerking tussen 
GGD te onderzoeken. Steeds zullen wij doelmatigheid en toegevoegde waarde van de 
samenwerking in het oog houden.  
De bestaande samenwerking is voortgezet. Deze vindt deels op vrijwillige basis plaats en 
deels op basis van regelingen van het ministerie van VWS en het RIVM. In de zogenoemde 
Kring Oost-Nederland (KON) vervult elke GGD een trekkersrol op één of meer van de 
verschillende taakgebieden. Per onderwerp worden samenwerkingsafspraken gemaakt.  
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Over mogelijkheden van samenwerking bij de bedrijfsvoering heeft eerste, positieve 
bespreking plaatsgevonden. De oostelijke GGD’en bekijken dit vraagstuk nog wat 
verschillend, ook omdat zij verschillend zijn gepositioneerd. Het vervolg wordt nog bekeken. 
 

Hét Service Centrum 

De GGD heeft in 2012 de samenwerking voorbereid voor ICT-beheer met Hét Service 
Centrum (HSC), een samenwerkingsverband voor ondersteunende diensten van o.a. GGD 
Hart voor Brabant en GGD West Brabant. De samenwerking vindt plaats op basis van een 
samenwerkingsovereenkomst en dienstverleningsovereenkomsten. Hierin is ook een 
structuur voor overleg en aansturing overeengekomen. 
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4. Programmarekening 

 
GGD Noord- en Oost-Gelderland, tot 1 januari 2013 GGD Gelre-IJssel kent in 2012 één 
programma GGD Gelre-IJssel. Het programma GGD Gelre-IJssel (met ingang van 2013 
GGD Noord- en Oost-Gelderland) is in de programmabegroting 2012 onderverdeeld in de 
deelprogramma’s Jeugdgezondheidszorg en Openbare Gezondheidszorg. Vooruitlopend op 
het volgend jaar 2013 presenteren wij over 2012 ook de rekening van baten en lasten van de 
eerste vijf deelprogramma’s en de (hulp)kostenplaatsen. De toekomstige deelprogramma’s 
nummer 6 en 7 zijn voor de programmarekening nog niet gebruikt en worden daarom niet 
weergegeven.  
Samen met de rekening van baten en lasten van de verschillende (hulp)kostenplaatsen 
vormen de deelprogramma’s de rekening van baten en lasten, oftewel de 
programmarekening van de GGD. 
 
Bovendien presenteren wij bij de programmarekening ook een rekening van baten en lasten 
naar kostensoorten en tot slot een overzicht van de in 2012 incidentele baten en lasten. 
 

4.1.  Rekening van baten en lasten 2012 programma GGD NOG 

 

Programmarekening 2012

Programma GGD Gelre-IJssel incl. kostenplaatsen

Rekening van baten en lasten
 Rekening 

2011 

 Begroting 

2012 

 Rekening 

2012 

Personeelslasten  € 10.450.387  € 10.968.800  € 10.888.711 

Personeel van derden  €   2.433.117  €      866.100  €   1.695.214 

Overige personeelslasten  €   1.263.999  €      802.200  €      706.730 

Overige lasten  €   3.911.010  €   3.900.300  €   3.652.581 

Intern doorbelaste lasten  € 14.691.493  € 18.016.600  € 18.373.074 

Intern doorbelasting lasten  € 14.691.492-  € 18.016.600-  € 18.373.074-

Totaal lasten  € 18.058.514  € 16.537.400  € 16.943.236 

Gemeentelijke inwonerbijdrage  € 11.158.884  € 10.872.100  € 10.871.964 

Frictievergoeding  €      710.363  €      450.000  €      450.000 

Onttrekking voorziening  €                  -  €        43.400  €        22.700-

Overige bijdragen gemeenten  €   2.196.110  €   1.688.700  €   2.231.725 

Overige bijdragen derden  €   4.586.375  €   3.367.200  €   3.882.438 

Totaal baten  € 18.651.732  € 16.421.400  € 17.413.427 

Saldo van baten en lasten (- = nadelig)  €      593.218  €      116.000-  €      470.191 

Onttrekking bestemmingsreserve ombuiging 

en mobiliteit (in 2011 vrijval 

bestemmingsreserve rVTV)  €        35.000  €      116.000  €                  - 

Saldo van baten en lasten na 

bestemming    (- = nadelig)  €      628.218  €                  -  €      470.191 
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Programmarekening 2012

Programma GGD Gelre-IJssel

Rekening van baten en lasten
 Rekening 

2011 

 Begroting 

2012 

 Rekening 

2012 

Personeelslasten  €        82.055  €      325.000  €      114.435 

Personeel van derden  €   1.243.471  €      663.500  €   1.069.028 

Overige personeelslasten  €        61.163  €        38.800  €      251.999 

Overige lasten  €   1.265.376  €   1.071.000  €   1.058.540 

Intern doorbelaste lasten  € 14.691.493  € 13.828.200  € 14.054.942 

Intern doorbelasting lasten  €                  -  €                  -  €                  - 

Totaal lasten  € 17.343.558  € 15.926.500  € 16.548.944 

Gemeentelijke inwonerbijdrage  € 11.158.884  € 10.872.100  € 10.871.964 

Frictievergoeding  €                  -  €        94.900  €        85.000 

Onttrekking voorziening  €                  -  €                  -  €                  - 

Overige bijdragen gemeenten  €   2.107.085  €   1.688.700  €   2.229.850 

Overige bijdragen derden  €   4.399.693  €   3.270.800  €   3.606.075 

Totaal baten  € 17.665.662  € 15.926.500  € 16.792.889 

Saldo van baten en lasten (- = nadelig)  €      322.104  €                  -  €      243.945 

Onttrekking bestemmingsreserve ombuiging 

en mobiliteit (in 2011 vrijval 

bestemmingsreserve rVTV)  €                  -  €                  -  €                  - 

Saldo van baten en lasten na 

bestemming    (- = nadelig)  €      322.104  €                  -  €      243.945 
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4.2.  Deelprogramma’s  

 

Programmarekening 2012

Deelprogramma 1 Jeugdgezondheidszorg

Rekening van baten en lasten
 Rekening 

2011 

 Begroting 

2012 

 Rekening 

2012 

Personeelslasten  €     204.100 

Personeel van derden  €     357.844  €         7.600  €     177.650 

Overige personeelslasten  €         5.235  €     208.299 

Overige lasten  €     215.051  €     208.700  €     220.042 

Intern doorbelaste lasten  €  6.712.614  €  6.112.600  €  6.383.928 

Intern doorbelasting lasten

Totaal lasten  €  7.290.744  €  6.533.000  €  6.989.919 

Gemeentelijke inwonerbijdrage  €  6.387.000  €  6.114.400  €  6.175.296 

Frictievergoeding  €       10.100 

Onttrekking voorziening

Overige bijdragen gemeenten  €     135.507  €     161.300  €     337.082 

Overige bijdragen derden  €     698.836  €     247.200  €     516.007 

Totaal baten  €  7.221.343  €  6.533.000  €  7.028.385 

Saldo van baten en lasten (- = nadelig)  €       69.401-  €                 -  €       38.466 

Onttrekking bestemmingsreserve ombuiging 

en mobiliteit (in 2011 vrijval 

bestemmingsreserve rVTV)

Saldo van baten en lasten na 

bestemming (- = nadelig)  €       69.401-  €                 -  €       38.466 

 
 
Producten Deelprogramma 1 Jeugdgezondheidszorg 
 
Basisproducten deelprogramma 1 

Basis Contactmomenten regulier onderwijs 

Basis Contactmomenten niet-regulier onderwijs 

Basis Spraak- en taalscreening 

Basis Extra contactmomenten 

Basis Collectieve preventie 

Basis Zorgcoördinatie 

Basis Rijksvaccinatieprogramma 

 
Plusproducten deelprogramma 1 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Opvoeden 

Multidisciplinaire aanpak 

Onderwijs 
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Programmarekening 2012

Deelprogramma 2 Maatschappelijke zorg

Rekening van baten en lasten
 Rekening 

2011 

 Begroting 

2012 

 Rekening 

2012 

Personeelslasten

Personeel van derden  €     187.994  €     174.100  €     167.591 

Overige personeelslasten

Overige lasten  €       11.662 

Intern doorbelaste lasten  €     465.053  €     299.900  €     358.786 

Intern doorbelasting lasten

Totaal lasten  €     664.709  €     474.000  €     526.377 

Gemeentelijke inwonerbijdrage

Frictievergoeding

Onttrekking voorziening

Overige bijdragen gemeenten  €     279.342  €     174.000  €     254.065 

Overige bijdragen derden  €     345.756  €     300.000  €     308.441 

Totaal baten  €     625.098  €     474.000  €     562.506 

Saldo van baten en lasten (- = nadelig)  €       39.611-  €                 -  €       36.129 

Onttrekking bestemmingsreserve ombuiging 

en mobiliteit (in 2011 vrijval 

bestemmingsreserve rVTV)

Saldo van baten en lasten na 

bestemming (- = nadelig)  €       39.611-  €                 -  €       36.129 

 
 
Producten Deelprogramma 2 Maatschappelijke zorg 
 
Plusproducten deelprogramma 2 

Plusproducten maatschappelijke zorg: Meldpunten, Centrale 
toegang en Lokale zorgnetwerken 

Verpleegkundig spreekuur dak- en thuislozen 
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Programmarekening 2012

Deelprogramma 3 Publieke gezondheid asielzoekers

Rekening van baten en lasten
 Rekening 

2011 

 Begroting 

2012 

 Rekening 

2012 

Personeelslasten  €       23.500 

Personeel van derden  €     142.411  €     166.200  €       96.009 

Overige personeelslasten

Overige lasten  €         3.501  €         5.000  €            601 

Intern doorbelaste lasten  €     182.876  €     130.200  €       92.767 

Intern doorbelasting lasten

Totaal lasten  €     328.788  €     324.900  €     189.377 

Gemeentelijke inwonerbijdrage  €       60.900 

Frictievergoeding  €       48.000  €       48.000 

Onttrekking voorziening

Overige bijdragen gemeenten

Overige bijdragen derden  €     273.137  €     216.000  €     145.209 

Totaal baten  €     273.137  €     324.900  €     193.209 

Saldo van baten en lasten (- = nadelig)  €       55.651-  €                 -  €         3.832 

Onttrekking bestemmingsreserve ombuiging 

en mobiliteit (in 2011 vrijval 

bestemmingsreserve rVTV)

Saldo van baten en lasten na 

bestemming (- = nadelig)  €       55.651-  €                 -  €         3.832 

 
 
Producten Deelprogramma 3 Publieke gezondheid asielzoekers 
 
Plusproducten deelprogramma 3 

Jeugd- en maatschappelijke gezondheidszorg asielzoekers 

Infectieziektebestrijding en gezondheidsbevordering 
asielzoekers 

Publieke gezondheidszorg asielzoekers 
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Programmarekening 2012

Deelprogramma 4 Algemene gezondheidszorg

Rekening van baten en lasten
 Rekening 

2011 

 Begroting 

2012 

 Rekening 

2012 

Personeelslasten  €       82.055  €       97.400  €     114.435 

Personeel van derden  €     407.519  €     235.500  €     470.924 

Overige personeelslasten  €       44.740  €       38.800  €       42.541 

Overige lasten  €     943.011  €     854.800  €     721.781 

Intern doorbelaste lasten  €  4.623.045  €  4.648.000  €  4.466.951 

Intern doorbelasting lasten

Totaal lasten  €  6.100.370  €  5.874.500  €  5.816.632 

Gemeentelijke inwonerbijdrage  €  2.542.896  €  2.471.200  €  2.471.196 

Frictievergoeding  €       28.900  €       29.000 

Onttrekking voorziening

Overige bijdragen gemeenten  €  1.225.888  €  1.145.800  €  1.401.008 

Overige bijdragen derden  €  2.426.551  €  2.228.600  €  2.126.669 

Totaal baten  €  6.195.335  €  5.874.500  €  6.027.873 

Saldo van baten en lasten (- = nadelig)  €       94.965  €                 -  €     211.241 

Onttrekking bestemmingsreserve ombuiging 

en mobiliteit (in 2011 vrijval 

bestemmingsreserve rVTV)

Saldo van baten en lasten na 

bestemming (- = nadelig)  €       94.965  €                 -  €     211.241 

 
 
Producten Deelprogramma 4 Algemene gezondheidszorg 
 
Basisproducten deelprogramma 4 

Infectieziektenbestrijding algemeen 

Tuberculosebestrijding 

SOA-preventie 

Medische milieukunde 

GHOR-taken GGD 

Technische hygiënezorg 

 
Plusproducten deelprogramma 4 

Technische hygiënezorg 

Reizigersadvisering en vaccinatie 

Doetinchem studie 

Forensische geneeskunde 

Rijksvaccinatie 
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Programmarekening 2012

Deelprogramma 5 Kennis en Expertise

Rekening van baten en lasten
 Rekening 

2011 

 Begroting 

2012 

 Rekening 

2012 

Personeelslasten

Personeel van derden  €     147.703  €       80.100  €     156.854 

Overige personeelslasten  €       11.188  €         1.159 

Overige lasten  €       92.151  €         2.500  €     116.116 

Intern doorbelaste lasten  €  2.707.905  €  2.637.500  €  2.752.510 

Intern doorbelasting lasten

Totaal lasten  €  2.958.947  €  2.720.100  €  3.026.639 

Gemeentelijke inwonerbijdrage  €  2.228.988  €  2.225.600  €  2.225.472 

Frictievergoeding  €         7.900  €         8.000 

Onttrekking voorziening

Overige bijdragen gemeenten  €     466.348  €     207.600  €     237.695 

Overige bijdragen derden  €     655.413  €     279.000  €     509.749 

Totaal baten  €  3.350.749  €  2.720.100  €  2.980.916 

Saldo van baten en lasten (- = nadelig)  €     391.802  €                 -  €       45.723-

Onttrekking bestemmingsreserve ombuiging 

en mobiliteit (in 2011 vrijval 

bestemmingsreserve rVTV)

Saldo van baten en lasten na 

bestemming (- = nadelig)  €     391.802  €                 -  €       45.723-

 
 
Producten Deelprogramma 5 Kennis en Expertise 
 
Basisproducten deelprogramma 5 

Gezondheidsinformatie 

Gezondheidsbeleid 

Gezondheidsbevordering 

Informatie- en documentatiecentrum 

Advisering GGD 

 
Plusproducten deelprogramma 5 

Plusproducten Gezondheidsinformatie, Gezondheidsbeleid 
en Gezondheidsbevordering uitgebreid 

AGORA 
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4.3.  (Hulp)kostenplaatsen  

 

Programmarekening 2012

(Hulp)kostenplaatsen

Rekening van baten en lasten
 Rekening 

2011 

 Begroting 

2012 

 Rekening 

2012 

Personeelslasten  € 10.368.332  € 10.643.800  € 10.774.276 

Personeel van derden  €   1.189.646  €      202.600  €      626.186 

Overige personeelslasten  €   1.202.836  €      763.400  €      454.731 

Overige lasten  €   2.645.634  €   2.829.300  €   2.594.041 

Intern doorbelaste lasten  €   4.188.400  €   4.318.132 

Intern doorbelasting lasten  € 14.691.492-  € 18.016.600-  € 18.373.074-

Totaal lasten  €      714.956  €      610.900  €      394.292 

Gemeentelijke inwonerbijdrage

Frictievergoeding  €      710.363  €      355.100  €      365.000 

Onttrekking voorziening  €        43.400  €        22.700-

Overige bijdragen gemeenten  €        89.025  €          1.875 

Overige bijdragen derden  €      186.682  €        96.400  €      276.363 

Totaal baten  €      986.070  €      494.900  €      620.538 

Saldo van baten en lasten (- = nadelig)  €      271.114  €      116.000-  €      226.246 

Onttrekking bestemmingsreserve ombuiging 

en mobiliteit (in 2011 vrijval 

bestemmingsreserve rVTV)  €        35.000  €      116.000 

Saldo van baten en lasten na 

bestemming    (- = nadelig)  €      306.114  €                  -  €      226.246 
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4.4.  Exploitatie naar kostensoorten  

 

Rekening van baten en lasten naar kostensoorten Rekening Begroting Rekening

(bedragen in € ) 2011 2012 2012

Lasten Lasten Lasten

Lasten

Totaal Kosten bestuur 10.164 9.000 0

Totaal Salarislasten 10.569.753 11.146.451 10.888.711

Totaal Personeel van derden 2.246.522 675.568 1.695.214

Totaal Overige personeelslasten 1.134.468 806.158 706.730

Totaal Huisvesting & meubilair 1.195.681 1.087.277 1.187.588

Totaal Autokosten 16.362 18.000 15.987

Totaal Automatiseringskosten 633.930 614.823 677.359

Totaal Administratiekosten 1.101.314 1.124.552 1.168.391

Totaal Medische kosten 787.942 671.400 603.256

Totaal Projectkosten 1.630 355.200 0

Totaal Frictielasten 360.748 28.871 0

Totaal Doorbelasting GGD overhead 0 0 0

Totaal Doorbelasting directe salariskosten 14.739 1 0

Totaal Doorbelasting afdelingsoverhead -14.740 2 -2

Totaal Doorbelasting GGD Overhead 1 36 2

Totaal lasten 18.058.514 16.537.339 16.943.236

Rekening van baten en lasten naar kostensoorten Rekening Begroting Rekening

(bedragen in € ) 2011 2012 2012

Baten Baten Baten

Baten

Totaal Opbrengsten gemeenten 11.869.247 11.322.034 11.321.964

Totaal Opbrengsten Rijk 59.779 64.000 115.878

Totaal Opbrengsten gemeentelijke plustaken 2.196.110 1.688.670 2.231.725

Totaal Opbrengsten derden plustaken 3.914.381 3.253.235 3.663.975

Totaal Mutaties reserves en voorzieningen 545.984 43.400 -22.700

Totaal Diverse verrekeningen 101.230 50.000 102.585

Totaal baten 18.686.732 16.421.339 17.413.427

Onttrekking bestemmingsreserve ombuiging en mobiliteit 116.000

Voordelig saldo van baten en lasten 628.218 470.191
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4.5.  Incidentele baten en lasten 

 

          

  Incidentele baten en lasten 2012       

  posten > € 25.000 Baten Lasten   

          

  Onderwerp bedrag in € bedrag in €   

       

  
Storting en vrijval voorziening WW en FPU 
verplichtingen 47.000    

  Storting voorziening langdurig zieken  140.000   

  
Terugbetaling subsidie 2010 en 2011 voor huur CJG 
Harderwijk  47.000   

  Frictiebijdrage gemeente Deventer 450.000    

  
Extra afschrijving hardware en software i.v.m. 
aanpassing levensduur  26.000   

  Projectkosten toekomstbestendige JGZ  80.000   

 
Vrijval verplichtingen 1-1-2012 naar aanleiding van 
definitieve subsidie afrekeningen JGZ 90.000    

       

       

  Totaal 587.000 293.000   

       

  Per saldo 294.000    

          

 
 
 



 
56 

 

 
 
 



 
57 

 

5. Toelichting programmarekening 

5.1.  Toelichting rekening van baten en lasten 2012 programma GGD NOG 

 
Het programma GGD Noord- en Oost-Gelderland, oftewel GGD Gelre-IJssel bestaat uit 5 
deelprogramma’s en de (hulp)kostenplaatsen.  
De rekening van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van € 470.191 (in 2011 
voordelig € 628.218).  
Het saldo van de rekening van baten en lasten van het programma GGD Noord- en Oost-
Gelderland, oftewel de vijf deelprogramma’s wordt bepaald door de activiteiten van het 
deelprogramma zelf of door de kostenontwikkeling op de (hulp)kostenplaatsen. Verderop in 
dit hoofdstuk worden de resultaten per deelprogramma toegelicht. Voor zover deze 
resultaten hun oorzaak vinden in het aandeel van de kostenplaatsen wordt dit toegelicht bij 
de (hulp)kostenplaatsen. 
In de volgende grafiek is te zien voor welk gedeelte het saldo van de rekening 2012 en ter 
vergelijking 2011, zijn oorzaak vindt in de deelprogramma’s en in de (hulp)kostenplaatsen.  
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Bij de baten en lasten kan sprake zijn van een eenmalige beïnvloeding van het saldo voor 
2012 door de incidentele baten en lasten. Het voordelig saldo van 2012 betreft o.a. een 
eenmalige beïnvloeding van voordelig € 294.000. Zie hiervoor ook het slot van het vorige 
hoofdstuk. 
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5.2.  Toelichting deelprogramma’s  

 
Toelichting deelprogramma 1 Jeugdgezondheidszorg 
Het negatieve resultaat op het basisproduct Jeugdgezondheidszorg is in 2012 goed gemaakt 
door een positief resultaat op de plusproducten Jeugdgezondheidszorg. 
 
Door grotere inzet van (externe) medewerkers op het basisproduct Jeugdgezondheidszorg 
ontstaat een negatief resultaat op dit basisproduct. De tijdelijke extra inzet is noodzakelijk 
voor een kwalitatief goede uitvoering van de basistaak Jeugdgezondheidszorg. De begrote 
personeelslasten zijn in de realisatie verantwoord onder de overige personeelslasten. Medio 
2012 is het voorstel tot borgen van logopedie binnen het basisproduct 
Jeugdgezondheidszorg geëffectueerd. De logopedisten worden binnen de bestaande 
middelen weer productief ingezet op taal- en spraakscreening. 
 
De implementatie van de planningsmodule binnen het Digitaal Dossier 
jeugdgezondheidszorg is eind 2012 in pilotvorm gestart binnen één regio en wordt in 2013 
verder uitgerold. De beschikbare middelen vanuit het project Digitaal Dossier zullen dan ook 
in 2013 worden ingezet op o.a. het productieverlies en inzet van medewerkers hiervoor. De 
overhead (GGD en afdeling)wordt in 2012 gedekt vanuit de middelen conform de begroting. 
Dit heeft tot gevolg dat de interne doorbelaste lasten ten opzichte van 2011 zijn afgenomen. 
 
Het positieve resultaat op de plusproducten Jeugdgezondheidszorg is met name het gevolg 
van meer pluswerk. Dit pluswerk bestond o.a. uit:  

 deelname aan netwerken; 

 verpleegkundige spreekuren CJG's; 

 logopedische screening; 

 cursus evenwicht;  

 extra inzet arts in ZAT.  
Ook de detachering van een medewerker en meer opbrengsten uit de opleiding jeugdarts 
zorgen voor een positief resultaat van het pluswerk. 
 
Het meerwerk op de plusproducten Jeugdgezondheidszorg heeft een prijseffect tot gevolg 
doordat tegenover deze extra opbrengsten naar verhouding lagere kosten staan van alleen 
personeelskosten. De doorbelasting GGD-overhead en afdelingsoverhead is namelijk al 
binnen de begroting gedekt. 
 
Toelichting deelprogramma 2 Maatschappelijke zorg 
Het positieve resultaat op het programma maatschappelijke zorg vloeit voort uit meerwerk 
binnen het Meldpunt Maatschappelijke zorg dan begroot. De opbrengsten vanuit met name 
de gemeenten zijn hierdoor hoger. Tegenover deze hogere opbrengsten staan naar 
verhouding lager kosten van alleen personeelskosten. De doorbelasting van de GGD-
overhead en de afdelingsoverhead is al binnen de begroting gedekt. 

 
De toename in het resultaat ten opzichte van voorgaand jaar vloeit met name voort uit de 
lager doorbelasting van de afdelingsoverhead en GGD- overhead. Ook de latere invulling 
van vacatures heeft lagere personeelskosten tot gevolg. 
 
Toelichting deelprogramma 3 Publieke gezondheid asielzoekers 
In de loop van 2012 zijn binnen het werkgebied van de GGD 2 van de 3 asielzoekerscentra 
gesloten, namelijk Aalten en Apeldoorn. Daaruit voortvloeiend zijn de 
detacheringsovereenkomsten met de 2 andere GGD-en over inhuur van medewerkers 
beëindigd. Hierdoor zijn zowel de kosten als de opbrengsten lager dan begroot. 
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Toelichting deelprogramma 4 Algemene gezondheidszorg 
Het resultaat van baten en lasten over 2012 op het deelprogramma OGZ bedraagt € 211.000 
positief. De lasten zijn € 58.000 lager dan begroot terwijl de baten € 153.000 hoger zijn dan 
begroot. 
 
De lagere kosten worden vooral veroorzaakt door minder doorbelaste uren van personeel in 
dienst (- €181.000), echter staat hier een hogere post van inhuur tegenover van € 236.000. 
Voornamelijk bij Technische hygiënezorg is veel extra personeel ingezet om te kunnen 
voldoen aan de jaarlijkse verplichte inspecties en de verzoeken om herinspecties op 
kinderopvanglocaties. Bij Forensische geneeskunde is ook extra personeel ingehuurd, deels 
ter vervanging van eigen personeel en deels vanwege een stijging in aantal lijkschouwingen. 
Verder is een vacature bij infectieziekten voor een arts het hele jaar ingevuld door inhuur. De 
overige kosten zijn € 133.000 lager dan begroot, wat vooral wordt veroorzaakt door lagere 
medische kosten bij SOA van € 104.000 als gevolg van de aanbesteding van de 
laboratoriumkosten in 2011. Het overige deel wordt veroorzaakt door lagere administratieve 
kosten en automatiseringskosten. 
 
De overige bijdragen derden is € 255.000 hoger dan begroot. Deze stijging is terug te vinden 
bij de producten Technische Hygiënezorg en Forensisch Geneeskunde. De omzetstijging bij 
Technische Hygiënezorg bedraagt € 145.000, die veroorzaakt word doordat het aantal 
voorinspecties en 1e inspecties na melding hoger zijn geweest dan begroot (136 stuks meer), 
net als de Nadere onderzoeken (45 meer). De omzetstijging bij Forensische Geneeskunde 
van € 110.000 wordt veroorzaakt door meer lijkschouwingen. 
 
De overige bijdrage derden is € 102.000 lager dan begroot. De grootste omzetdaling wordt 
veroorzaakt door het product Reizigersvaccinatie (€ 80.000) door verminderd reisgedrag in 
verband met de economische situatie. Dit zien we ook bij andere GGD-en. 
 
Het positieve resultaat van € 211.000 wordt veroorzaakt door de producten SOA (€ 105.000) 
en Forensische Geneeskunde (€ 100.300). Beide producten kennen een groei in omzet 
terwijl de doorbelaste overhead gelijk blijft. Bij SOA is naast de omzetstijging door meer 
consulten het positieve resultaat in het bijzonder veroorzaakt door een daling van de 
laboratoriumkosten als gevolg van de aanbesteding in 2011. Bij Forensische Geneeskunde 
is de omzet ten opzichte van de begroting met € 109.000 gestegen door meer 
lijkschouwingen. Het extra benodigde personeel is betaald uit de vrijval van de frictiebijdrage. 
Reizigersvaccinatie sluit 2012 af met een fors verlies van € 88.000 als gevolg van 
teruggelopen omzet. Directe bijsturing in kosten is erg lastig bij dalende omzet. In 2012 is 
een projectgroep geweest onder begeleiding van een externe deskundige om te bekijken 
hoe we van reizigersvaccinatie een kostendekkend product te maken bij teruglopende 
omzet. In 2013 verwachten we hiervan de effecten te gaan merken zodat het kostendekkend 
zal zijn. Dit verlies op reizigersvaccinatie wordt gecompenseerd door kleine positieve 
resultaten op de overige producten van Openbare Gezondheidszorg. 
 
Toelichting deelprogramma 5 Kennis en Expertise 
Het saldo van baten en lasten van het deelprogramma Kennis en Expertise is ruim € 46.000 
negatief ten opzichte van de begroting 2012. 
 
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat ruim € 260.000 meer aan overige bijdragen is 
gerealiseerd in 2012. De extra bijdragen zijn voornamelijk : 

 Meer deelnemende gemeenten aan vCJG; 

 Verschuiving opbrengsten 2012 van o.a. Halt u Valt en Slimmer diabetes; 

 Kleine projecten zoals Soa Sense, depressiepreventie etc. 
Over de extra opbrengsten wordt geen overhead berekend. Dit heeft een positief resultaat tot 
gevolg van ruim € 74.000.  
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Voor de projecten Alcoholmatiging en Slimmer Diabetes heeft de GGD € 41.000 extra kosten 
voor haar rekening genomen. Daarnaast worden in tegenstelling tot de begroting 2012 de 
kosten die betrekking hebben op de producten ook bij de producten meegeteld. In de 
begroting 2012 zijn deze kosten vermeld. Het gevolg is ruim € 79.000 extra kosten op de 
producten. 
 
Per saldo zorgt dit alles voor een positief saldo van baten en lasten van ruim € 46.000. 
 
Het saldo van baten en lasten is ten opzichte van 2011 ruim € 438.000 hoger dan het saldo 
2012. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2011 in timetell ruim 4.500 uur als niet 
productief zijn geschreven. Hierdoor zijn de kosten niet in het resultaat van het 
deelprogramma terecht gekomen. Dit heeft een invloed van ruim € 387.000 op het resultaat. 
Daarnaast is er in 2012 ruim € 60.000 meer aan kosten op de producten geboekt als in 2011. 
Dit geeft een voordelig saldo op de afdeling (kostenplaats). 
 
De doorbelasting van de overhead is in 2012 op basis van de begroting gedaan. Over de 
extra opbrengsten wordt geen overhead berekend. In 2011 gebeurde dit nog wel. Daar staat 
tegenover dat in 2011 de eindafrekening van Agora I is ontvangen, de uren hiervoor zijn in 
de jaren voor 2011 gerealiseerd.  
 
Het saldo van baten en lasten op de plusproducten is ruim € 9.000 hoger dan in 2011.  
 

5.3.  Toelichting (hulp)kostenplaatsen 

 
Op de kostenplaatsen worden vooral kosten voor personeel verantwoord. Onderstaande 
grafieken geven inzicht in de toegestane oftewel begrote formatie en de werkelijke bezetting 
in 2012 en 2011 en in de salariskosten. 
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Jaarrekening 2012 ten opzichte van Begroting 2012 
Het voordelig saldo van de (hulp)kostenplaatsen bedraagt in 2012 € 226.000. Dit betreft 
vooral de volgende zaken. 
Ten opzichte van de begroting is in 2012 intern € 226.000 meer doorbelast.  
De overige bijdragen van derden zijn € 130.000 meer dan begroot. 
Deze twee voordelen bedragen samen € 356.000. 
Daartegenover zijn de personele lasten € 76.000 meer dan begroot.  
In de begroting is rekening gehouden met een dekking uit de bestemmingsreserve 
ombuiging en mobiliteit van € 116.000. Deze dekking is in 2012 niet nodig. 
Deze twee nadelen bedragen samen € 192.000. 
 
Jaarrekening 2012 ten opzichte van Jaarrekening 2011 
Het voordelig saldo van de (hulp)kostenplaatsen bedraagt in 2012 € 226.000 en in 2011 € 
306.000. Een verschil van € 80.000 minder voordelig. 
Het totaal van alle personeelslasten is in 2012 € 905.000 minder dan in 2011.  
Daartegenover staan hogere (doorbelasting van) interne kosten van € 636.000 en minder 
vergoeding voor frictiekosten van € 345.000.  
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5.4.  Toelichting exploitatie naar kostensoorten 

 
Ten opzichte van de begroting (€ 0,-)komt het resultaat van GGD Noord- en Oost-Gelderland 
voor 2012 uit op € 470.200 positief. De hogere kosten van € 405.800 en een niet uitgevoerde 
mutatie bestemmingsreserve van € 116.000 worden gecompenseerd door hogere 
opbrengsten van € 992.000. 
Hieronder wordt een nadere analyse gegeven van de verschillen ten opzichte van de 
begroting. 
 
Kosten 
 
De hogere kosten van € 405.800 komen voort uit hogere personeelskosten, waar lagere 
overige kosten tegenover staan. 

Omschrijving 
 

Rekening 2012 Begroting 2012 Verschil 

Personeelslasten € 10.888.700 € 10.964.900 € 76.200 

Personeel van derden € 1.695.200 € 866.100 € 829.100 

Overige personeelslasten € 706.700 € 806.100 € 99.400 

Totaal personeelskosten € 13.490.000 € 12.637.100 € 653.500 

    

Overige kosten € 3.652.600 € 3.900.300 € 247.700 

    

Totaal lasten € 16.943.200 € 16.537.400 € 405.800 

 
Personeelskosten 
De hogere personeelslasten vloeien voort uit meer inhuur van personeel derden dan begroot 
(ad € 829.100). Inhuur van personeel via derden voor verrichten van werk binnen de GGD 
wordt mede ingegeven door het feit dat het om tijdelijk werk gaat en met inhuur van 
personeel het risico voor WW-verplichtingen voor de GGD wordt verminderd. 
Oorzaak van de hogere kosten personeel derden ligt binnen de Algemene Gezondheidszorg 
een deel van de vaste formatie is ingehuurd via personeel derden en er daardoor een 
verschuiving ontstaat van de lasten van personeel naar inhuur derden (€ 198.000).  
Daarnaast is binnen de Jeugdgezondheidszorg voor een kwalitatief goede uitvoering van de 
basistaak, extra plusproducten en als vervanging van langdurige zieke medewerkers extra 
personeel ingehuurd (€ 435.000). 
Vanwege meer plusproducten dan begroot (meer omzet) is er bij Kennis en Expertise 
Centrum meer personeel ingehuurd (€ 115.000). 
De overige personeelslasten bij het bedrijfs- en directiebureau zijn lager (€ 70.000), dit wordt 
veroorzaakt door de vrijval van de gereserveerde afkoopsommen reiskosten, lagere kosten 
arbo verzuimbegeleiding, lagere kosten werving en selectie en lagere kosten voor 
personeelsactiviteiten. 
 
Overige kosten 
De lagere overige lasten zijn met name het gevolg van lagere medische kosten binnen de 
Algemene gezondheidszorg voor lab diagnostiek bij SOA; de tarieven zijn door de Europese 
aanbesteding in 2011 in 2012 verlaagd. (- € 104.000). 
Het project het nieuwe werken is eind 2012 gestart de gerealiseerde kosten in 2012 zijn 
hierdoor lager dan begroot (- € 90.000). Daarnaast zijn een aantal kosten bij overige kosten 
begroot maar deze zijn gerealiseerd bij inhuur van personeel. 
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Opbrengsten 
 
Ten opzichte van de begroting zijn de totale opbrengsten hoger.  

Omschrijving 
 

Rekening 2012 Begroting 2012 Verschil 

Gemeentelijke inwonerbijdrage € 10.872.000 € 10.872.100 € 100 

Frictievergoeding € 450.000 € 450.000 € 0 

Mutatie voorziening € 22.700 € 0 € 22.700 

Overige bijdragen gemeenten € 2.231.700 € 1.688.700 € 543.000 

Overige bijdrage derden € 3.882.400 € 3.410.600 € 471.800 

    

Totaal baten € 17.413.400 € 16.421.400 € 992.000 

 
Overige bijdragen gemeenten 
De hogere bijdragen van de gemeenten vloeien voort uit extra opdrachten van gemeenten, 
welke niet voor 2012 waren begroot. 
Binnen de Maatschappelijke zorg is meer werk (procesmanager meldpunt bijzondere zorg) 
gegenereerd dan oorspronkelijk begroot (€ 82.000).  
Binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is meer maatwerk(spreekuren logopedie, preventie 
ziekteverzuim) uitgevoerd dan begroot (€ 40.000). Extra werk is er ook gegenereerd ten 
aanzien van de CJG’s binnnen de JGZ bestaand uit e-consult, verpleegkundige spreekuren 
CJG en coördinatie van een CJG en dergelijke (€ 63.000). Ook extra inzet van artsen op  
Zorg Adviesteams (€ 29.200) zorgt voor meerwerk binnen de JGZ. 
 
Binnen de Algemene Gezondheidszorg (AGZ) is de gemeentelijke omzet gestegen met € 
255.000. Hiervan wordt € 109.000 veroorzaakt doordat er meer lijkschouwingen zijn 
uitgevoerd. Daarnaast is € 146.000 meer omzet gerealiseerd bij Technische Hygiënezorg 
wat voornamelijk wordt veroorzaakt door meer opdrachten van gemeenten voor 
herinspecties. 
 
Overige bijdrage derden 
De hogere bijdragen derden vloeien voort uit extra werk vanuit derden, niet zijnde de 
deelnemende gemeenten van de GGD en komen hoger uit dan begroot. 
Extra opbrengsten van derden vloeien bij de Jeugdgezondheidszorg voort uit hogere 
opbrengsten voor de Rijksvaccinatie , doordat de tarieven per 2012 zijn verhoogd (€ 
112.300). Ook extra werk ten aanzien van logopedische spreekuren en terugdringen 
schoolverzuim zorgen voor extra opbrengsten binnen de JGZ (€ 47.800). En inzet van 
personeel voor outreachende CJG- teams zorgt ook voor extra omzet (€ 25.000). 
De plusopbrengsten bij het KEC zijn ruim € 260.000 hoger dan begroot. De extra 
opbrengsten worden voornamelijk veroorzaakt doordat meer deelnemende gemeente aan 
vCJG en extra projecten vanuit AGORA.  
De lagere omzet van € 64.000 wordt vooral veroorzaakt door teruglopende omzet bij 
Reizigersvaccinatie als gevolg van de economische crisis. 
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Toelichting realisatie 2012 ten opzichte van realisatie 2011 
 
Het resultaat 2012 is ten opzichte van 2011 lager uitgevallen en wel € 158.000. Zowel de 
lasten als de baten zijn ten opzichte van 2011 lager uitgevallen.  
 

Omschrijving Rekening  2012 Rekening  2011 Verschil 
 

Lasten € 16.943.200 € 18.058.500 € 1.115.300 

Baten € 17.413.400 € 18.651.700 € 1.238.300  

    

Resultaat € 470.200 € 593.200 € 123.000 

    

Mutatie 
bestemmingsreserve 

€ 0 € 35.000 € 35.000  

    

Resultaat (voordelig) 
na bestemming 

€ 470.200 € 628.200 € 158.000 

 
Grootste oorzaak voor de daling van zowel de baten als de lasten vloeit voort uit de inzet van 
extra personeel in 2011 op het ontstane productieverlies als gevolg van de implementatie 
van het Digitale Dossier bij de Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast zorgen de ingezette 
bezuinigingen voor lagere lasten en baten ten opzichte van het voorgaande jaar.  
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5.5.  Toelichting incidentele baten en lasten 

 
De voorziening die nodig is om aan toekomstige WW- en FPU-verplichtingen te kunnen 
voldoen en de voorziening voor langdurig zieken kunnen beiden jaarlijks per 31 december 
behoorlijk fluctueren. Om die reden zien wij zowel de storting als de vrijval van deze 
voorzieningen als incidentele baten en lasten. 
 
Met ingang van 1 april 2013 gaat HSC (Hét Service Centrum) de werkzaamheden op het 
gebied van I&A (Informatievoorziening en Automatisering) voor de GGD uitvoeren. 
Verschillende investeringen worden vanaf die datum niet meer gebruikt. De 
restantboekwaarde (en de te verwachten restwaarde) bedraagt dan nihil. Hiermee houden 
we in 2012 al rekening met een extra afschrijving van hardware voor € 6.998 en van software 
voor € 19.464, in totaal een bedrag van € 26.462. 
 
In verband met het uittreden van de gemeente Deventer ontvangt de GGD gedurende drie 
jaren een aflopende frictiekostenvergoeding. In 2012 bedraagt deze € 450.000. 
 
In 2012 zijn eenmalig alsnog enkele nagekomen lasten en ook baten over voorgaande jaren 
ontstaan.  
 
Tot slot zijn er altijd kleine afrekeningen welke leiden tot incidentele baten en lasten over 
2012 of eerdere jaren. Voor zover de incidentele baten of lasten minder bedragen dan € 
25.000 zijn deze niet opgenomen in het overzicht. 
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6. Balans 

6.1  Balans per 31 december 2012  

  voor bestemming van het resultaat 

ACTIVA

bedragen in € 2012 2011

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 338.835 372.831

Financiële vaste activa 10.042 8.207

Totaal vaste activa 348.877 381.038

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 29.184 30.284

Kortlopende vorderingen

Vorderingen openbare lichamen 630.498 708.791

Overige vorderingen 119.732 216.038

Voorziening dubieuze debiteuren 0 -574

Liquide middelen

Bank Nederlandse Gemeenten 4.085.503 6.664.110

Rabobank 2.536.605 21.665

Kassen 1.573 2.003

Overlopende activa

a.  Van overheidslichamen te onvangen 

voorschotbedragen met bepaald bestedingsdoel 99.619 270.185

b.  Overige vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen 

bedragen 249.912 143.679

Totaal vlottende activa 7.752.626 8.056.181

TOTAAL GENERAAL 8.101.503 8.437.219

Balans per 31 december
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PASSIVA

bedragen in € 2012 2011

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.324.265 1.109.226

Bestemmingsreserves 1.970.464 2.100.668

Nog te bestemmen resultaat 470.191 628.373

Eigen vermogen inclusief resultaat 3.764.920 3.838.267

Voorzieningen 681.982 846.507

Totaal vaste passiva 4.446.902 4.684.774

VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende schulden

Crediteuren 2.173.947 2.052.394

Overlopende passiva

a. Van overheid ontvangen voorschotbedragen ter 

dekking lasten volgende begrotingsjaren. 177.783 204.354

b. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd 

en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. 1.271.446 1.495.697

c. Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van 

volgende begrotingsjaren komen. 31.425 0

Totaal overlopende passiva 1.480.654 1.700.051

Totaal vlottende passiva 3.654.601 3.752.445

TOTAAL GENERAAL 8.101.503 8.437.219

Balans per 31 december
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6.2  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling  

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV) daarvoor geeft. 
 
Toerekening baten en lasten 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.  
 
Waardering balansposten 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op grond van de 
verwachte gebruiksduur vindt lineaire afschrijving plaats van inventaris en hard- en software.  
De gehanteerde afschrijvingstermijnen voor de “nieuwe” activa bedragen in jaren: 
 

 Meubilair (tot 2012 12 jaar)     10 

 Hardware  (incl. netwerkservers)        4 

 Software           5 
 
Aangehouden is voor: 

 Verbouwing Doetinchem, in verband met huurtermijn    5 

 In voorgaande jaren aangeschafte telefooncentrales    4 
 
Op investeringen die in het boekjaar voor 1 juli in gebruik zijn genomen wordt een half jaar 
afgeschreven. Bij in gebruik name na 1 juli wordt er in dat jaar niet afgeschreven op de 
investering. 
 
Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.  
 
Voorraden 
De voorraden vaccins worden gewaardeerd tegen de laatste inkoopprijs van het betreffende 
jaar ofwel verkrijgingsprijs.  
 
Debiteuren en Overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De oninbare vorderingen zijn 
per ultimo van het jaar afgeboekt.  
 
Liquide middelen 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen per ultimo van het jaar. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Er zijn voorzieningen 
getroffen voor WW en Wachtgeld aanspraken en FPU voormalig personeel. Als gevolg van 
de fusie (GGD Stedendriehoek en GGD Achterhoek per 31-12-2004) en voor de aansluiting 
van de GGD Noord-Veluwe per 2008 is er personeel vervroegd uitgetreden.  
 
Langlopende schulden  
De GGD Gelre-Ijssel heeft per ultimo van het jaar geen langlopende schulden.  
 
Vlottende passiva   
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde per ultimo van het jaar.  
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7. Toelichting op de balans per 31 december 2012 

Algemeen  
 
In 2012 en eerdere jaren zijn verschillende waarborgsommen betaald, b.v. voor sleutels en 
huur van panden. Deze waarborgsommen zijn met ingang van deze jaarrekening 
opgenomen onder de financiële vaste activa. Tot en met 2011 werden deze 
waarborgsommen als vlottende activa opgenomen onder de post overige vorderingen. Per 
31 december 2011 betrof dit een bedrag van € 8.207. De balans per 31 december 2011 is 
hiervoor aangepast. 
 
In 2012 en eerdere jaren is een voorziening gevormd voor boventallig personeel. Deze 
voorziening is met ingang van deze jaarrekening opgenomen onder de voorzieningen. Tot en 
met 2011 werd deze voorziening als vlottende passiva opgenomen onder de post 
overlopende passiva. Per 31 december 2011 betrof dit een bedrag van € 355.000. De balans 
per 31 december 2011 is hiervoor aangepast. 
 

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Investeringen Afschrijvingen Boekwaarden

Cumulatief per 1 januari 1.032.717 659.886 372.831

In 2012 117.179 151.175 -33.996

Cumulatief per 31 december 1.149.896 811.061 338.835

De boekwaarde per 31 december betreft de volgende soorten investeringen:

2012 2011

Aanpassingen aan bedrijfsgebouwen 37.894 39.243

Machines, apparaten en installaties 84.536 22.924

Hardware 24.238 58.915

Software 11.387 69.475

Inventaris 180.780 182.274

Totaal boekwaarde per 31 december 338.835 372.831

De GGD Gelre-IJssel, met ingang van 1 januari 2013 GGD Noord- en Oost-Gelderland, 

heeft alleen investeringen met economisch nut. Het verloop van de materiële vaste activa 

is in 2012 als volgt:

 
 

De gemiddelde resterende afschrijvingstermijn is afgerond 2 jaren.  
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In 2012 zijn de volgende investeringen gedaan:

Verplaatsen serviceruimte Doetinchem 11.712

Audiometers 26.827

Audiometers 42.455

Telefoons 10.647

Tafels e.a. inventaris Harderwijk 10.359

Gordijnen, bureau's, stoelen en kasten Doetinchem 27.347

Totaal investeringen 129.347

Af: 

Desinvestering verkoop inventaris Noord Veluwe 12.168

Per saldo investeringen 117.179

 
 
Met ingang van 1 april 2013 gaat HSC (Hét Service Centrum) de werkzaamheden op het 
gebied van I&A (Informatievoorziening en Automatisering) voor de GGD uitvoeren. 
Verschillende investeringen worden vanaf die datum niet meer gebruikt. De 
restantboekwaarde (en de te verwachten restwaarde) bedraagt dan nihil. Hiermee houden 
we in 2012 al rekening met een extra afschrijving van hardware voor € 6.998 en van software 
voor € 19.464, in totaal een bedrag van € 26.462. 
 
Voor een gespecificeerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij naar het 
overzicht vaste activa. Dit overzicht is als bijlage bij de jaarrekening gevoegd. 
 

Financiële vaste activa

Investeringen Afschrijvingen
Boek-

waarden

Stand per 1 januari 8.207 8.207

In 2012 1.835 1.835

Stand per 31 december 10.042 0 10.042

De financiële vaste activa betreft betaalde waarborgsommen voor sleutels en huur van 

panden. Het verloop van de financiële vaste activa is in 2012 als volgt:

 
 

In 2012 zijn de volgende investeringen gedaan:

Borg huur Kruisbergseweg 47 5.467

Totaal investeringen 5.467

Af: 

Desinvestering afboeking niet gespecificeerde waarborgsommen 3.632

Per saldo investeringen 1.835

De desinvestering betreft een of meerdere oude waarborgsommen, waarvan niet bekend is 

welke dit zijn. Om deze reden zijn deze afgeboekt.  
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VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

De boekwaarde per 31 december betreft de voorraad vaccins.

2012 2011

Voorraad vaccins 29.184 30.284

Totaal voorraad vaccins per 31 december 29.184 30.284

Kortlopende vorderingen

Specificatie: 2012 2011

Openbare lichamen:

Subtotaal van Overheidslichamen 630.498 708.791

Overige vorderingen

Diverse bedrijven en particulieren 119.732 216.038

Voorziening dubieuze debiteuren 0 -574

Totaal 750.230 924.255

Liquide middelen

De GGD heeft de volgende liquide middelen:

2012 2011

Bank Nederlandse Gemeenten 4.085.503 6.343.404

Rabobank 2.536.605 78.053

Kassen 1.573 4.490

Totaal 6.623.681 6.425.947

Het gunstige rekeningresultaat, de reserves, de voorzieningen en de verplichtingen zijn

debet aan het hoge saldo bij de banken.

Door de decentrale uitvoering zijn er meerdere kassen voor de vaccinaties en voor 

de TBC. Daarnaast zijn er ook enkele kassen voor het doen van kleine uitgaven.  
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Overlopende activa

a. Verloop overlopende activa 

van overheidslichamen met 

een bepaald bestedingsdoel Saldo Toevoeging Ontvangen Saldo

31-12-2011 2012 2012 31-12-2012

Prov. Gelderland afr Subs. 

Alc.Matiging 70.840 70.840 -                

Agora afrekening 2010/2011 163.305 163.305 -                

Regio contract 2008-2011 

alcholmatiging 36.040 36.040 -                

ZAT Boa 0 13.460 13.460          

SOA labdiagnostiek 2012 0 51.097 51.097          

inzet personeel bij 

overheidslichamen 0 24.004 24.004          

overige overlopende activa 

overheidslichamen 0 11.058 11.058          

subtotaal 270.185 99.619 270.185 99.619          

b. Overige overlopende activa 2012 2011

Nog te ontvangen bedragen 195.514 51.855

Vooruitbetaalde kosten 54.398 91.824

Subtotaal 249.912 143.679

2012 2011

Totaal overlopende activa 349.531 413.864  
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VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is als volgt samengesteld:

2012 2011

Algemene reserve 1.324.265 1.109.226

Bestemmingsreserves 1.970.464 2.100.668

Nog te bestemmen resultaat 470.191 628.373

Totaal 3.764.920 3.838.267

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Algemene 

reserve

Bestemmings-

reserves

Nog te 

bestemmen 

resultaat

Stand per 1 januari 1.109.226 2.100.668 628.373

Bestemming resultaat 2011 215.039 -130.204 -628.373

Resultaat voor bestemming 2012 470.191

Stand per 31 december 1.324.265 1.970.464 470.191

Het resultaat van 2011 is in 2012 als volgt bestemd:

Toevoeging aan de algemene reserve 215.039

Dekking projectkosten werkgroep iJGZ via gemeente Apeldoorn 43.220

Terugbetaling aan gemeenten 500.318

Onttrekking bestemmingsreserve ombuiging en mobiliteit -130.204

Totaal bestemd 628.373

Om te bepalen welke omvang de algemene reserve moet hebben om als organisatie 

voldoende weerstandscapaciteit te hebben, verwijzen wij naar de paragraaf 

weerstandsvermogen van het jaarverslag 2012.

Naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om van het nog te bestemmen resultaat over 

2012, een bedrag van € 150.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het nog te 

bestemmen resultaat.

De algemene reserve vormt de weerstandscapaciteit van de GGD. De 

weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om 

risico's te dekken. Deze risico's zijn niet begroot, niet voorzienbaar, onverwachts en 

substantieel.

 
 

De bestemmingsreserve personele lasten is gevormd voor de feitelijke verplichting van de 

opgebouwde vakantietoeslag en verlofdagen per einde van het jaar. Deze reserve bedraagt 

per 31-12-2012 net als per 1-1-2012 € 630.668. Om aan de feitelijke verplichtingen te 

kunnen blijven voldoen, wordt voorgesteld een bedrag van € 18.332 van het resultaat over 

2012 toe te voegen aan deze reserve. De reserve voor de opgebouwde vakantietoeslag 

komt daarmee op € 347.000 en de reserve voor het verloftegoed komt daarmee op € 

302.000.  
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De bestemmingsreserve ombuiging en mobiliteit is gevormd voor de financiering van de 

afbouw van de organisatie en reorganisatiekosten. Het doel is de realisering van de 

bezuinigingen mogelijk te maken en te bevorderen door de inzet van incidentele middelen. 

Er zullen tijdelijk extra kosten gemaakt worden voor uitstroombevorderende maatregelen, 

afbouw van personeelslasten, meerjarencontracten vooral op het gebied van huisvesting 

en door de bezuinigingen noodzakelijke invoering van een andere manier van werken. 

Deze reserve bedraagt per 31-12-2012 € 1.269.796.  
 

De bestemmingsreserve fusie 2005 is gevormd voor de financiering van een Document 

Management Systeem. Het project postregistratie en archivering is opgenomen in het plan 

van aanpak verandertraject bedrijfsbureau. De verwachting is dat dit in de loop van 2013 

wordt gerealiseerd. Deze reserve bedraagt per 31-12-2012 net als per 1-1-2012 een 

bedrag van € 70.000.  
 

Het resultaat van de rekening van baten en lasten bedraagt positief € 470.191. Het 

algemeen bestuur neemt een besluit hoe dit resultaat wordt bestemd.  
 

Voor een overzicht van en het verloop van alle reserves verwijzen wij naar het "Overzicht 

reserves en voorzieningen", dat als bijlage bij de jaarrekening is gevoegd.  
 

Voorzieningen

De voorzieningen zijn als volgt samengesteld:

2012 2011

Voorziening voormalig personeel en langdurig zieken 427.982 491.507

Voorziening boventallig personeel 254.000 355.000

Totaal 681.982 846.507

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Voormalig 

personeel en 

langdurig 

zieken

Boventallig 

personeel

Stand per 1 januari 491.507 355.000

Toevoeging 341.535 31.800

Onttrekking -286.878 -123.700

Vrijval -118.182 -9.100

Stand per 31 december 427.982 254.000
 

 

De voorziening voormalig personeel en langdurig zieken bestaat enerzijds uit een mix van 

WW-aanspraken van tijdelijk personeel in dienst van de GGD en FPU-kosten uit fusie. De 

FPU-kosten zijn alle toekomstige kosten voor de GGD van oud-medewerkers die rond de 

fusie besloten hebben gebruik te maken van de FPU-mogelijkheden. Daarnaast is voor 

enkele personeelsleden die langdurig ziek zijn een voorziening gevormd om de risico's af 

te dekken dat deze personen niet direct productieve uren realiseren.  
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De voorziening boventallig personeel is gevormd om de risico's af te dekken van de 

salariskosten van personeelsleden welke we niet direct of indirect toe kunnen rekenen aan 

onze producten en deelprogramma's.  
 

Voor een overzicht van en het verloop van de voorzieningen verwijzen wij naar het 

"Overzicht reserves en voorzieningen", dat als bijlage bij de jaarrekening is gevoegd.  
 

VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende schulden

Crediteuren

2012 2011

Inkoopfacturen en overige te betalen bedragen 2.173.947 2.052.394

Overlopende passiva

a. van overheidslichamen te 

ontvangen 

voorschotbedragen voor 

uitkeringen met een specifiek 

bestedingsdoel  Saldo Toevoeging Vrijgevallen Saldo 

31-12-2011 2012 2012 31-12-2012

Bijdragen DD JGZ van 

gemeenten 162.800 162.800

Gemeente Zutphen (project 

Evenwicht) 17.430 17.430 0

GGD Regio Nijmegen 

(Project L) 7.609 7.609 0

Bijdrage gemeente Voorst 1.390 7.139 -5.749

Regio Noord veluwe 

(sportiever) 6.333 6.333 0

Gemeente Harderwijk 

(Ketenaanpak) 8.792 3.447 8.792 3.447

Gezonder Ouder (gem. 

bijdrage) 0 13.800 13.800

Overige bedragen van 

overheidslichamen 0 3.485 3.485

subtotaal 204.354 20.732 47.303 177.783  
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b.  Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en 2012 2011

die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

Nog te bet.leveringen van leveranciers (crediteuren) 154.482 95.538

Nog te betalen kosten Bedrijfsbureau 174.676 54.105

Nog te betalen kosten KEC 330.202 306.544

Nog te betalen kosten GGT's 188.655 382.314

Nog te betalen kosten MZ 53.112 30.340

Nog te betalen kosten AGZ 293.101 166.300

Nog te betalen overige personeelslasten 56.208 171.462

Overige Verplichtingen 21.010 289.094

subtotaal 1.271.446 1.495.697

c. Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. 2012 2011

Vooruitontvangen THZ 2013 18.548 0

RIVM/OGZ Diagnistiek 12.877 0

subtotaal 31.425 0

2012 2011

Totaal overlopende passiva 1.480.654 1.700.051  
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen  
 
1. De GGD is eigen risicodrager voor wachtgeld- en werkloosheidsuitkering. Wanneer 

voormalig personeel dat is afgekeurd, bij herkeuringen weer (gedeeltelijk) 
arbeidsgeschikt wordt verklaard, dient de GGD alsnog voor de kosten van wachtgeld- of 
werkloosheidsuitkering te betalen. Er kunnen daardoor altijd weer nieuwe verplichtingen 
ontstaan. Voor de bekende gevallen is er een voorziening gevormd. 

 
2. In november 2008 is er een leasecontract voor de duur van 48 maanden voor een auto 

afgesloten. Deze overeenkomst is in 2012 verlengd tot 10 april 2013. De verplichting 
voor het leasecontract bedraagt ongeveer € 4.000 voor het restant van 2013.  

 
3. In september 2011 is een huurovereenkomst voor kopieerapparaten afgesloten. De 

looptijd van het contract is 5 jaar. De jaarlijkse kosten zijn ca € 100.000 per jaar en 
worden via de kostenrekeningen ten laste van het resultaat gebracht. De aangegane 
huurverplichting bedraagt per 31 december 2012 € 333.000. 

 
4. De GGD heeft de volgende huurverplichtingen voor kantoorpanden en behandelruimten:  
• Voor het Portaal in Apeldoorn geldt een huurtermijn tot 30 september 2015, voor het 

Activerium tot 1 januari 2016. De aangegane huurverplichting bedraagt per 31 december 
2012 € 874.000; 

• In het Lukas Ziekenhuis in Apeldoorn wordt een onderzoeklocatie voor TBC gehuurd. Dit 
contract loopt tot en met 31 december 2014. De jaarlijkse huur inclusief servicekosten 
bedraagt ongeveer € 25.000; 

• In Epe wordt een pand aan de Korte Veenteweg 9b gehuurd als onderzoekslocatie  voor 
de JGZ. Het contract loopt tot en met 1 april 2013. Het huurbedrag voor 2013, inclusief 
servicekosten, bedraagt ongeveer € 5.000 

• Voor een pand in Doetinchem aan de Gezellenlaan is een huurovereenkomst gesloten 
tot en met 31 december 2013. De huur inclusief servicekosten bedraagt hier ongeveer € 
123.000. 

• Vanaf 1 januari 2012 huurt de GGD een pand aan de Kruisbergseweg 47 in Doetinchem 
met een looptijd van 5 jaar. De jaarlijkse huur inclusief servicekosten bedraagt ongeveer 
€ 28.000. 

• In Zutphen huurt de GGD een gedeelte van het pand Het Emerhuys vanaf 20 oktober 
2010 tot 1 februari 2013 De huur bedraagt voor het restant van 2013 afgerond € 3.000.  

• In Zutphen wordt een spreekkamer in de huisartsenpost van het Spittaal gehuurd, 
hiervoor is een contract afgesloten tot en met 31 december 2013. De jaarlijkse kosten 
bedragen € 14.000.  

• Voor het pand in Groenlo geldt als eerste vervaldatum 20 oktober 2013. De aangegane 
huurverplichting per 31 december 2012 is € 10.000 per jaar.  

• Het contract met de Regio Noord-Veluwe betreffende de locatie Oosteinde 17 te 
Harderwijk gaat in per 1 januari 2012 en loopt tot en met 31 december 2014. De 
aangegane huurverplichting inclusief servicekosten per 31 december 2012 is € 168.000. 
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8. Bijlagen 

8.1. Verantwoording backoffice multiproblemsituaties 

 

Financiële verantwoording t.b.v. gemeente Zutphen

Afrekening subsidieverlening backoffice multiprobleemsituaties 2012

Omschrijving uren tarief bedrag

Subsidie 

Backoffice mutiprobleemsituaties 2012 750,00    74,00    55.500,00€  

Totaal toegekende subsidie 750,00    55.500,00€  

Kosten

Backoffice mutiprobleemsituaties 2012 826,00    74,00    61.124,00€  

826,00    61.124,00€  

Resultaat 76,00-      5.624,00-€    

Afrekening subsidie

Ontvangen voorschot 55.500,00€  

Kosten 61.124,00€  

Afrekening 5.624,00-€     
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8.2. Afrekening algemene inwonerbijdrage 

 
Gemeente

aantal bijdrage per aantal bijdrage per aantal bijdrage per

inwoners gemeente inwoners gemeente inwoners gemeente

Aalten 27.437        373.441€           27.305        371.189€           132-             2.253-€           

Berkelland 44.855        610.515€           44.911        610.527€           56               12€                

Bronckhorst 37.684        512.912€           37.441        508.979€           243-             3.933-€           

Doetinchem 56.036        762.699€           56.252        764.699€           216             2.000€           

Montferland 34.977        476.067€           35.043        476.380€           66               313€              

Oost Gelre 30.113        409.864€           30.005        407.893€           108-             1.971-€           

Oude IJsselstreek 39.914        543.264€           39.839        541.578€           75-               1.686-€           

Winterswijk 29.016        394.933€           28.946        393.497€           70-               1.436-€           

Regio Achterhoek 300.032      4.083.696€        299.742      4.074.741€        290-             8.955-€           

Apeldoorn 156.196      2.125.963€        156.961      2.133.753€        765             7.790€           

Brummen 21.211        288.700€           21.327        289.923€           116             1.223€           

Epe 32.862        447.280€           32.519        442.069€           343-             5.212-€           

Heerde 18.302        249.106€           18.244        248.012€           58-               1.094-€           

Lochem 33.281        452.983€           33.263        452.183€           18-               801-€              

Voorst 23.708        322.686€           23.719        322.440€           11               247-€              

Korting Voorst ivm logopedie -              4.240-€               -              4.240-€               -              -€               

Zutphen 47.054        640.446€           47.144        640.883€           90               437€              

Regio Midden IJssel / Oost Veluwe 332.614      4.522.925€        333.177      4.525.022€        563             2.097€           

Elburg 22.314        303.713€           22.416        304.727€           102             1.014€           

Ermelo 26.141        355.802€           26.127        355.175€           14-               627-€              

Harderwijk 44.936        611.618€           45.429        617.569€           493             5.951€           

Nunspeet 26.668        362.975€           26.609        361.727€           59-               1.248-€           

Oldebroek 22.659        308.409€           22.716        308.805€           57               396€              

Putten 23.730        322.986€           23.860        324.357€           130             1.371€           

Regio Noord Veluwe 166.448      2.265.502€        167.157      2.272.359€        709             6.858€           

Totaal GGD Noord- en Oost-Gelderland 799.094      10.872.123€      800.076      10.872.123€      982             0€                  

Correctie korting Voorst 4.240€               4.240€               -€               

Totaal algemene inwonerbijdrage 799.094      10.876.363€      800.076      10.876.363€      0€                  

Bijdrage per inwoner 13,61€               13,59€               

Begroting 2012 Jaarrekening 2012 Nog te verrekenen

 
 
Deze afrekening per gemeente is niet opgenomen in de jaarrekening 2012. De nog te 
verrekenen bedragen zijn niet als vordering of verplichting opgenomen op de balans per 31 
december. De afrekening vindt plaats nadat de jaarstukken door het Algemeen Bestuur zijn 
vastgesteld. 
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8.3. Overzicht vaste activa 

 

Omschrijving

saldo

 vermeer-

dering / per

aan-

tal saldo over

 vermeer-

dering / per

1-1-2012

 vermin-

dering 31-12-2012 jaren 1-1-2012 2012

 vermin-

dering 31-12-2012

Materiële vaste activa

Gebouwen

Verbouwing doetinchem 47.536      47.536      5     19.014     9.507     -             28.522     

ALM Verbouwing 

Apeldoorn (F1161877 + 

1162522) 11.912      11.912      5     1.191       2.382     -             3.573       

Serviceruimte 

Doetinchem -           11.712     11.712      5     -           -        1.171      1.171       

Totaal gebouwen 59.448      11.712     71.160      20.205     11.890   1.171      33.266     

Apparaten

Telefooncentrale Het 

Portaal en telefoontjes 186.852    186.852    4     175.174    11.678   -             186.852    

2 Koelkasten overname 

NoordVeluwe 4.680       4.680       8     2.340       585       -             2.925       

Vaccinkoelkasten 5.481       5.481       8     1.085       685       -             1.770       

Vaccinkoelkasten 5.480       5.480       8     970          685       -             1.655       

Audiometers 42.455     42.455      4     -           -        -           

Audiometers -           26.827     26.827      4     -           -        3.353      3.353       

Telefoons -           10.647     10.647      4     -           -        1.331      1.331       

Totaal Apparaten  202.493    79.929     282.422    179.569    13.633   4.684      197.886    

Software

CRM basis- en 

projectmodule Bluedesk 14.280      14.280      5     14.280     -        -             14.280     

SPSS-paket 13.730      13.730      5     13.730     -        -             13.730     

i-Navigator 5.653       5.653       5     4.522       1.131     -             5.653       

ManualMaster 9.520       9.520       5     7.616       1.904     -             9.520       

63x Office 2007 Dutch 

MVL 20.008      20.008      5     14.339     4.535     -             18.874     

Imlementatiekosten 

Tubis 11 56.549      56.549      5     45.239     11.310   -             56.549     

35x Powerfuse, 

Windows server, Office 

2007 Dutch enz tbv 

Harderwijk 36.753      36.753      5     27.565     7.351     -             34.916     

Humannet 

(ziekmeldingsysteem) 13.608      13.608      5     9.752       2.722     -             12.474     

Frontrange beheer op 

afstand software laptops 6.606       6.606       5     2.753       3.083     -             5.836       

MS Licenties 44.406      44.406      5     11.841     26.052   -             37.893     

Totaal Software 221.112    -             221.112    151.637    58.086   -             209.723    

Aanschafwaarde Afschrijvingen 
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Omschrijving Totaal

per per % bedrag kapitaal-

1-1-2012 31-12-2012 3,10 lasten

Materiële vaste activa

Gebouwen

Verbouwing doetinchem 28.522      19.015      3,10 884           10.391   

ALM Verbouwing 

Apeldoorn (F1161877 + 

1162522) 10.721      8.339       3,10 332           2.714     

Serviceruimte 

Doetinchem -           10.541      3,10 363           1.534     

Totaal gebouwen 39.243      37.894      1.579        14.640   

Apparaten

Telefooncentrale Het 

Portaal en telefoontjes 11.678      0              3,10 362           12.040   

2 Koelkasten overname 

NoordVeluwe 2.340       1.755       3,10 73             658       

Vaccinkoelkasten 4.396       3.711       3,10 136           821       

Vaccinkoelkasten 4.510       3.825       3,10 140           825       

Audiometers -           42.455      3,10 -            -        

Audiometers -           23.474      3,10 832           4.185     

Telefoons -           9.316       3,10 330           1.661     

Totaal Apparaten  22.924      84.536      1.873        20.190   

Software

CRM basis- en 

projectmodule Bluedesk -           -           3,10 -            -        

SPSS-paket -           -           3,10 -            -        

i-Navigator 1.131       -           3,10 35             1.166     

ManualMaster 1.904       -           3,10 59             1.963     

63x Office 2007 Dutch 

MVL 5.669       1.134       3,10 176           4.711     

Imlementatiekosten 

Tubis 11 11.310      -           3,10 351           11.661   

35x Powerfuse, 

Windows server, Office 

2007 Dutch enz tbv 

Harderwijk 9.188       1.838       3,10 285           7.636     

Humannet 

(ziekmeldingsysteem) 3.856       1.134       3,10 120           2.842     

Frontrange beheer op 

afstand software laptops 3.854       770          3,10 119           3.202     

MS Licenties 32.565      6.513       3,10 1.010        27.062   

Totaal Software 69.475      11.389      2.155        60.241   

Boekwaarde Rente 
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Omschrijving

saldo

 vermeer-

dering / per

aan-

tal saldo over

 vermeer-

dering / per

1-1-2012

 vermin-

dering 31-12-2012 jaren 1-1-2012 2012

 vermin-

dering 31-12-2012

Hardware

TFT schermen 35x 

1953HR-SF 7.455       7.455       4     7.456       -        -             7.456       

Switch 2x HP Procurve 

2626-PWR 24 ports 2.932       2.932       4     2.932       -        -             2.932       

Archivering en 

verslaglegging TBC 

foto's 30.458      30.458      4     30.458     -        -             30.458     

Beeldschermen LG 

1953HR-SF/19, HP 

Proliant DL360R05 10.482      10.482      4     9.827       655       -             10.482     

IGEL-3200LX Compact 

128 MB RAM Compact 

Flash 13.120      13.120      4     12.026     1.093     -             13.119     

6 Computer Esprimo 

E5915iQ965 3.784       3.784       4     3.390       394       -             3.784       

HP Servers 8.006       8.006       4     4.670       2.669     -             7.339       

HP Server 5.819       5.819       4     3.273       2.037     -             5.310       

10 laptops JGZ pilot 5.390       5.390       4     3.144       1.347     -             4.491       

90 laptops JGZ 44.157      44.157      4     22.079     11.039   -             33.118     

14 laptops JGZ 7.586       7.586       4     3.635       1.897     -             5.532       

11 laptops JGZ 7.027       7.027       4     3.074       1.757     -             4.831       

5 laptops JGZ 3.612       3.612       4     1.354       903       -             2.257       

2x hp dl360r06 servers 4.676       4.676       4     1.364       2.650     -             4.014       

c touch 55"lcd multi 

touch full hd (kamer 

directeur) 6.395       6.395       4     1.599       1.599     -             3.198       

Aanschaf hardware 

2011 (F1161311 

Infotheek) 5.836       5.836       4     729          4.086     -             4.815       

Aanschaf hardware 

2011 (F1161310 

Infotheek) 3.647       3.647       4     456          2.553     -             3.009       

Totaal Hardware 170.383    -             170.383    111.467    34.678   -             146.145    

Totaal Apparaten 

Software en Hardware 593.988    79.929     673.917    442.673    106.397 4.684      553.754    

Aanschafwaarde Afschrijvingen 
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Omschrijving Totaal

per per % bedrag kapitaal-

1-1-2012 31-12-2012 3,10 lasten

Hardware

TFT schermen 35x 

1953HR-SF 0-              0-              3,10 -            -        

Switch 2x HP Procurve 

2626-PWR 24 ports 0-              0-              3,10 -            -        

Archivering en 

verslaglegging TBC 

foto's -           -           3,10 -            -        

Beeldschermen LG 

1953HR-SF/19, HP 

Proliant DL360R05 655          0              3,10 20             675       

IGEL-3200LX Compact 

128 MB RAM Compact 

Flash 1.093       0              3,10 34             1.127     

6 Computer Esprimo 

E5915iQ965 394          0              3,10 12             406       

HP Servers 3.336       667          3,10 103           2.772     

HP Server 2.546       509          3,10 79             2.116     

10 laptops JGZ pilot 2.246       898          3,10 70             1.417     

90 laptops JGZ 22.079      11.039      3,10 684           11.723   

14 laptops JGZ 3.951       2.055       3,10 122           2.019     

11 laptops JGZ 3.953       2.196       3,10 123           1.880     

5 laptops JGZ 2.257       1.354       3,10 70             973       

2x hp dl360r06 servers 3.312       662          3,10 103           2.753     

c touch 55"lcd multi 

touch full hd (kamer 

directeur) 4.796       3.198       3,10 149           1.748     

Aanschaf hardware 

2011 (F1161311 

Infotheek) 5.107       1.021       3,10 158           4.244     

Aanschaf hardware 

2011 (F1161310 

Infotheek) 3.191       639          3,10 99             2.652     

Totaal Hardware 58.915      24.238      1.826        36.504   

Totaal Apparaten 

Software en Hardware 151.315    120.162    5.854        116.936 

Boekwaarde Rente 
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Omschrijving

saldo

 vermeer-

dering / per

aan-

tal saldo over

 vermeer-

dering / per

1-1-2012

 vermin-

dering 31-12-2012 jaren 1-1-2012 2012

 vermin-

dering 31-12-2012

Inventaris

Inventaris Portaal 

zonder 63 flexkoffers 100.557    100.557    12   50.279     8.380     -             58.658     

Lektriever Portaal 11.591      11.591      5     11.591     -        -             11.591     

Inv. Portaal Brand 

Wandkast en kasten tbv 

flexkoffers 20.425      20.425      12   9.503       1.702     -             11.205     

Inv. Portaal Brand 

meubilair etages 4 en 5 

plus onderzoekskamers 77.721      77.721      12   37.781     6.477     -             44.258     

Inv. Portaal Brand 

meublair tbv KEC 5.095       5.095       12   1.840       425       -             2.264       

18 Flexkoffers 5.269       5.269       4     5.269       -        -             5.269       

Inv. Portaal tbv BB 

Brand bureaux, stoelen, 

vergadertafels en 

stoelen 37.008      37.008      12   13.364     3.084     -             16.448     

15 Flexkoffers 4.391       4.391       4     4.391       -        -             4.391       

Credit Brand post 

aankleding Het Portaal 23.800-      23.800-      12   11.900-     1.983-     -             13.883-     

Brand meubilair 

directiekamer 1.649       1.649       12   584          137       -             722          

40 Flexkoffers 12.614      12.614      4     11.300     1.314     -             12.614     

Inventaris Noord Veluwe 68.132      68.132      8     34.066     8.517     -             42.583     

Inventaris Noord 

Veluwe, verkocht in 

2012 12.168      12.168-     -           8     6.084       1.521     7.605-      -           

Inventaris 4 extra 

kamers 14.814      14.814      4     14.814     -        -             14.814     

20 flexkoffers 6.359       6.359       4     3.577       1.590     -             5.167       

Meubilair / kasten / tafel 

/ div art Doetinchem 21.623      21.623      12   3.904       1.802     -             5.706       

Meubilair directiekamer 3.664       3.664       12   560          305       -             865          

Tafels e.a. inventaris 

Harderwijk -           10.359     10.359      10   -           -        -           

Gordijnen, vitrages, 

bureau's, stoelen en 

kasten Doetinchem -           27.347     27.347      10   -           -        1.367      1.367       

Totaal Inventaris 379.282    25.538     404.820    197.008    33.270   6.238-      224.040    

Totaal materiële 

vaste activa 1.032.717 117.179   1.149.896 659.886    151.557 382-         811.060    

Aanschafwaarde Afschrijvingen 
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Omschrijving Totaal

per per % bedrag kapitaal-

1-1-2012 31-12-2012 3,10 lasten

Inventaris

Inventaris Portaal 

zonder 63 flexkoffers 50.279      41.899      3,10 1.559        9.939     

Lektriever Portaal 0-              0-              3,10 -            -        

Inv. Portaal Brand 

Wandkast en kasten tbv 

flexkoffers 10.922      9.220       3,10 339           2.041     

Inv. Portaal Brand 

meubilair etages 4 en 5 

plus onderzoekskamers 39.940      33.463      3,10 1.238        7.715     

Inv. Portaal Brand 

meublair tbv KEC 3.255       2.830       3,10 101           526       

18 Flexkoffers 0              0              3,10 -            -        

Inv. Portaal tbv BB 

Brand bureaux, stoelen, 

vergadertafels en 

stoelen 23.644      20.560      3,10 733           3.817     

15 Flexkoffers 0-              0-              3,10 -            -        

Credit Brand post 

aankleding Het Portaal 11.900-      9.917-       3,10 369-           2.352-     

Brand meubilair 

directiekamer 1.065       928          3,10 33             170       

40 Flexkoffers 1.314       0-              3,10 41             1.355     

Inventaris Noord Veluwe 34.066      25.550      3,10 1.056        9.573     

Inventaris Noord 

Veluwe, verkocht in 

2012 6.084       -           3,10 189           1.710     

Inventaris 4 extra 

kamers -           -           3,10 -            -        

20 flexkoffers 2.782       1.192       3,10 86             1.676     

Meubilair / kasten / tafel 

/ div art Doetinchem 17.719      15.917      3,10 549           2.351     

Meubilair directiekamer 3.104       2.799       3,10 96             401       

Tafels e.a. inventaris 

Harderwijk -           10.359      3,10 -            -        

Gordijnen, vitrages, 

bureau's, stoelen en 

kasten Doetinchem -           25.980      3,10 848           2.215     

Totaal Inventaris 182.274    180.780    6.499        41.136   

Totaal materiële 

vaste activa 372.831    338.836    13.932      172.712 

Rente Boekwaarde
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Omschrijving

saldo

 vermeer-

dering / per

aan-

tal saldo over

 vermeer-

dering / per

1-1-2012

 vermin-

dering 31-12-2012 jaren 1-1-2012 2012

 vermin-

dering 31-12-2012

Financiële vaste 

activa

Waarborgsommen 8.207       1.835      10.042      - -           -        -             -           

Totaal financiële 

vaste activa 8.207       1.835      10.042      -              -            -             -              

Totaal vaste activa 1.040.924 119.014   1.159.938 659.886    151.557 382-         811.060    

Aanschafwaarde Afschrijvingen 
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Omschrijving Totaal

per per % bedrag kapitaal-

1-1-2012 31-12-2012 3,10 lasten

Financiële vaste 

activa

Waarborgsommen 8.207       10.042      -            -        

Totaal financiële 

vaste activa 8.207       10.042      -            -        

Totaal vaste activa 381.038    348.878    13.932      172.712 

Boekwaarde Rente 
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8.4. Overzicht reserves en voorzieningen 

 

Omschrijving (en bedragen in €)

Stand per     

01-01-2012 Toevoeging Onttrekking Vrijval

Stand per     

31-12-2012

Reserves

Algemene reserve

Algemene reserve basisproducten 317.083 317.083

Algemene reserve plusproducten 792.143 215.039 1.007.182

Totaal algemene reserve 1.109.226 215.039 0 0 1.324.265

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve personele lasten 630.668 630.668

Bestemmingsreserve ombuiging en 

mobiliteit 1.400.000 130.204 1.269.796

Bestemmingsreserve fusie 2005 70.000 70.000

Bestemmingsreserve projecten 0 0

Totaal bestemmingsreserves 2.100.668 0 130.204 0 1.970.464

Totaal reserves 3.209.894 215.039 130.204 0 3.294.729

Resultaat na bestemming 628.373 470.191 628.373 470.191

Totaal eigen vermogen 3.838.267 685.230 758.577 0 3.764.920

Voorzieningen

Voorziening voormalig personeel en 

langdurig zieken 491.507 341.535 286.878 118.182 427.982

Voorziening boventallig personeel 355.000 31.800 123.700 9.100 254.000

Totaal voorzieningen 846.507 373.335 410.578 127.282 681.982

Totaal reserves en voorzieningen 4.056.401 588.374 540.782 127.282 3.976.711
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8.5. Overzicht personeelsformatie en –lasten 

 
Functie Rekening 2012

Formatie Bedrag AGZ JGZ KEC BB Bezetting Bedrag

gemiddeld gemiddeld

Management en afdeling 20,34 1.432.700 3,31 9,82 2,05 4,41 19,59 1.615.173

Personeel en Organisatie 4,35 272.700 4,40 4,40 220.941

Informatisering en Automatisering 3,13 207.000 3,13 3,13 189.396

Financiën 5,53 357.500 6,43 6,43 293.606

Facilitaire zaken 5,11 234.400 5,04 5,04 222.926

Arts 29,05 2.646.100 7,07 18,98 0,67 26,72 2.530.286

Verpleegkundige 42,32 2.375.800 20,59 20,17 0,40 41,16 2.384.945

Doktersassistent 17,62 794.400 6,11 12,73 18,84 856.666

Administratief medewerker 13,23 578.800 5,56 5,38 1,53 12,47 630.219

Logopedie 2,52 168.000 3,97 3,97 274.481

Hygienist 0,50 33.600 1,00 1,00 34.237

Beleidsmedewerker 4,41 393.800 6,19 6,19 497.038

Epidemioloog 4,77 336.100 4,55 4,55 331.324

Gezondheidsbevorderingsmedewerker 3,54 176.700 4,78 4,78 228.789

Gezondheidsbevorderingsfunctionaris 4,71 347.200 4,82 4,82 328.662

OR-leden 2,35 147.900 1,11 1,11 0

Boventallig personeel 5,42 431.000 1,93 1,28 3,21 364.230

Totaal 168,90 10.933.700 43,64 72,98 24,99 25,80 167,41 11.002.917

Rekening 2012Begroting 2012
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8.6. Overzicht samenstelling Algemeen Bestuur (per 31-12-2012) 

 
Op de volgende twee pagina’s staat een overzicht van de samenstelling van het Algemeen 
Bestuur (per 31 december 2012). 
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