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Voorwoord  
 
 
Voor wethouders was 2013 het laatste bestuursjaar voor de gemeenteraads-
verkiezingen in maart 2014. Met het Dagelijks Bestuur hebben we met een 
positief gevoel teruggekeken op de bestuursperiode 2010-2014. De afgelopen 
tijd zijn de gemeenten volop bezig met de voorbereiding van de transities in 
sociale domein. De GGD beweegt mee en onderzoekt met gemeenten mogelijke 
bijdragen vanuit de publieke gezondheid. Belangrijk is dat de GGD steeds meer 
vraaggericht werkt en met maatwerk aansluit bij het gemeentelijk niveau. 
  
In het GGD-bestuur hebben de gemeenten een stevige discussie gevoerd over 
de positie van de jeugdgezondheidszorg. De opvattingen hierover verschilden. In 
2013 hebben wij afgesproken om via pilots in 2014-2015 ervaringen op te doen, 
ook als voorbereiding op de komende decentralisatie van de jeugdzorg. Op basis 
van evaluaties zullen de gemeenten over de toekomst van de 
jeugdgezondheidszorg beslissen.  
  
Financieel gezien heeft de GGD de zaken op orde. In 2013 heeft GGD NOG de 
laatste fase gerealiseerd van het bezuinigingstraject 2011-2013. In totaal heeft 
de GGD ruim 10% bezuinigd. Tarieven voor maatwerk zijn aanvullend met 10% 
teruggebracht. Daarmee is de financiële druk nog niet weg. Bij de begroting 2014 
heeft het Algemeen Bestuur een inspanningsverplichting meegegeven om de 
indexering 'terug te verdienen'. In 2013 heeft het AB besloten dat de gemeenten 
meer tijd krijgen om te reageren op de GGD-begroting. Ook hebben we goede 
reacties gekregen op het uitbrengen van een Uitgangspuntennota in januari. 
  
Het nieuwe bestuur van de GGD zal voor 2014-2018 een nieuwe bestuurs-
agenda opstellen. Daarin gaan wij wat ons betreft uit van gezondheid als basis 
voor 'meedoen' in de maatschappij. Zo blijft het voor gemeenten en hun GGD 
een boeiende uitdaging inhoud te geven aan publieke gezondheid. 
 
De Jaarstukken 2013 van GGD Noord- en Oost-Gelderland vormen de formele 
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 2013 heeft vastgesteld. Daarnaast is er de financiële 
verantwoording in de vorm van de Jaarrekening 2013.  
 
GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft ook een publieksjaarverslag uitgebracht. 
Het publieksjaarverslag vindt u 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, 4 juni 2014 
 
Het Dagelijks Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland 
 
 
D.W. ten Brinke     A. Kleijer 
directeur/secretaris    voorzitter 

http://www.ggdnogjaarverslag.nl/
http://www.ggdnog.nl/
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1. Bestuurlijk kader 

1.1. Jaarstukken 

Algemeen 

GGD Noord- en Oost-Gelderland volgt dezelfde regels voor begroting en 
verantwoording als de gemeenten. Hierbij gaat het vooral om het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten. De GGD is, als 
gemeenschappelijke regeling, een verlengstuk van de gemeenten.  
 
Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland stelt de jaarstukken 
vast. Over 2013 hebben wij de verantwoording gebundeld in één rapportage met 
als onderdelen: 

 Jaarverslag, met programmaverantwoording en de verplichte paragrafen 

 Jaarrekening, met het overzicht van baten en lasten en de balans. 
Een korte terugblik op de activiteiten in 2013 kunt u vinden in het publieks-
jaarverslag over 2013 op www.ggdnogjaarverslag.nl/  
 

Jaarverslag 

In het jaarverslag over 2013 verantwoorden wij als Dagelijks Bestuur wat is 
gerealiseerd van de beleidsprioriteiten uit de Programmabegroting 2013 die het 
Algemeen Bestuur 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 wel, deels of niet gerealiseerd, op basis van de oorspronkelijke 
prioriteiten en indicator. Wij geven een korte toelichting op bijzonderheden en 
actuele ontwikkelingen. Hierbij merken wij op dat de beleidsprioriteiten al begin 
2012 zijn vastgelegd. Dikwijls zijn er nieuwe ontwikkelingen 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 
(bestuurlijke) discussie dan een afgeronde conclusie.  
 
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 en risicobeheersing, 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 welke 
baten en lasten zijn gerealiseerd. Ook lichten wij de verschillen met de financiële 
begroting toe.  

http://www.finveen.nl/wat_is_het/de_jaarstukken
http://www.ggdnogjaarverslag.nl/
http://www.finveen.nl/speciale-onderwerpen/speciale_onderwerpen/programmas_in_de
http://www.finveen.nl/speciale-onderwerpen/speciale_onderwerpen/programmas_in_de
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1.2. Strategische visie, bestuursagenda en missie 

Strategische visie  

Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in 2009 de Strategische Visie 2009–
2013 vastgesteld. In de strategische visie hebben de gemeenten gekozen voor 
een GGD die zich versterkt als gemeentelijke gezondheidsdienst. Deze keuze 
betekent een GGD die dicht bij de gemeenten staat. Hij is dé adviseur van het 
gemeentebestuur op het gebied van de volksgezondheid. Hoofdtaak is het 
uitvoeren van publieke verantwoordelijkheden op het gebied van de volks-
gezondheid (Wet publieke gezondheid).  
 

Bestuursagenda  

Eind 2011 heeft het AB de Strategische Visie aangevuld met actuele prioriteiten 
in de Bestuursagenda 2012–2014. Op basis van een tussenevaluatie van de 
Strategische Visie en een omgevingsonderzoek is de koers 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. 
 
De belangrijkste uitgangspunten zijn:  

 verantwoordelijkheid en kracht van de burger zelf 

 belang van gezondheid van de burger, zodat die kan participeren en 
deelnemen aan het maatschappelijke leven 

 bewustzijn dat, wanneer er sprake is van maatschappelijke schade, het 
legitiem is erop af te gaan. 

 

Missie  

Gemeenten hebben samen met hun GGD’en de taak om eraan bij te dragen dat 
burgers voor een gezonde leefstijl kunnen kiezen. Met preventie is veel gezond-
heidswinst te behalen voor de gehele bevolking, maar specifieke aandacht gaat 
uit naar de meest kwetsbare groepen in de samenleving. 
 
De missie van GGD NOG is als volgt geformuleerd:  
GGD Noord- en Oost Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. Hij 
bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. 
 

Het programma  

De kerntaak van de GGD is de uitvoering van de wettelijke taken op basis van de 
Wet publieke gezondheid. De GGD verzorgt voor alle deelnemende gemeenten 
basisproducten, die in beginsel worden bekostigd uit de gemeentelijke 
inwonerbijdrage. Naast basisproducten kent de GGD plusproducten, die de GGD 
levert op contractbasis aan gemeenten (individueel, per groep of alle 22) of aan 
derden.  
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2. Programmaverantwoording 

2.1. Kerngegevens 

Werkgebied 2013 

 

 
 
 

Deelnemende gemeenten en inwonertallen per 1-1-2013 

Aantal deelnemende gemeenten  22 

Totaal aantal inwoners  811.972 

 
 

Noord-Veluwe - Harderwijk  Oost-Veluwe/Midden-
IJssel - Apeldoorn 

 Achterhoek - Doetinchem 

Elburg 22.510  Apeldoorn 157.315  Aalten 27.082 

Ermelo 26.120  Brummen 21.245  Berkelland 44.769 

Harderwijk 45.650  Hattem  11.769  Bronckhorst 37.216 

Nunspeet 26.628  Heerde 18.399  Doetinchem 56.414 

Oldebroek 22.774  Epe 32.385  Montferland 34.834 

Putten 23.971  Lochem 33.308  Oost Gelre 29.873 

     Voorst 23.724  Oude IJsselstreek 39.779 

     Zutphen 47.240  Winterswijk 28.967 

           

Totaal 
167.65

3  totaal 333.177  totaal 
298.93

4 

aantal gemeenten 6  aantal gemeenten 8  aantal gemeenten 8 
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Personeelsbestand per 31-12-2013 

 
in vaste dienst flexibele schil 

(tijdelijke dienst 
en payroll) 

totaal 

Aantal medewerkers  219 70 289 

Aantal fte’s 145 47 192 

Gemiddelde fte 0,66 0,67 0,66 

 

Totaal lasten en baten jaarrekening 2013 

 
 
 

Verdeling totale lasten over kostensoorten 

 

 
 

 

Verdeling baten 2013 
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2.2. Verantwoording realisatie beleidsprioriteiten 

1.2.2. Deelprogramma Jeugdgezondheidszorg: beleidsprioriteiten 2013 

 
Hier volgt een terugblik op de realisering van de beleidsprioriteiten die in de 
Programmabegroting 2013 zijn opgenomen in het deelprogramma 
jeugdgezondheidszorg. 
 

1. Centra voor Jeugd en Gezin 

Prioriteit 
 

de GGD participeert als kernpartner actief in de verdere 
ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin in de 
gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland. Uitgangspunt daarbij 
is het beleid van de gemeenten, afzonderlijk of samenwerkend 
per regio.  

Indicator gemeenten en ketenpartners waarderen de GGD als actieve 
partner in alle Centra voor Jeugd en Gezin in de gemeenten in 
Noord- en Oost-Gelderland 

Realisatie 
 

 
 
 

Met de jeugdgezondheidszorg is de GGD een kernpartner in 
de verschillende CJG’s in de gemeenten. De CJG’s verkeren in 
een fase van doorontwikkeling, als gevolg van de transities 
jeugdzorg en passend onderwijs. Hierin participeert de GGD 
op uitvoerend en beleidsniveau. Zie ook bij onderdeel 4. en 5.  
De GGD voert voor de gemeenten in de regio Achterhoek en 
Midden-IJssel/Oost-Veluwe de regionale en lokale eindredactie 
voor de virtuele Centra voor Jeugd en Gezin (vCJG’s). 

 
 

2. Werkwijze van de jeugdgezondheidszorg 

Prioriteit 
 

de GGD voert de verbetervoorstellen voor de werkwijze van 
de jeugdgezondheidszorg uit die voortkomen uit de evaluatie 
ervan in 2012. De vernieuwde werkwijze is meer gericht op 
risicokinderen, pro-actieve zorg en zorgcoördinatie, als 
uitwerking van het wettelijke basistakenpakket jeugd-
gezondheidszorg. 

Indicator op basis van de kwaliteitscirkel plan-do-check-act heeft de 
GGD de verbetervoorstellen voor de werkwijze ingevoerd. 

Realisatie 
 

 
 

De GGD voert het project “Toekomstbestendige jeugdgezond-
heidszorg” uit. Dit loopt door in 2014. Doelen zijn een 
transparante bedrijfsvoering en een efficiënte inrichting van het 
wettelijke basistakenpakket. Na een periode van vertraging en 
de wisseling in het management medio 2013 heeft dit project 
hernieuwde start gemaakt. De contactmomenten uit het JGZ-
basistakenpakket zullen anders worden ingevuld, om ruimte te 
maken voor flexibiliteit in het aanbod en meer lokale accenten. 
De basishouding is vraaggericht werken. 
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3. Organisatie van de jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen 

Prioriteit 
 
de GGD richt de organisatie van de jeugdgezondheidszorg 4-19 
jarigen zodanig in dat het takenpakket meer gedifferentieerd en 
meer toegespitst op de verschillende (lokale) behoeften kan 
worden uitgevoerd. De aansturing van de jeugdgezondheidszorg 
door de (afzonderlijke of regionaal samenwerkende) gemeenten 
wordt versterkt. Daarbij wil de GGD ook de samenwerking met 
de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen en andere preventieve 
zorgpartners intensiveren. 

Indicator de GGD heeft het in 2012 op te stellen plan van aanpak 
uitgevoerd 

Realisatie 
 

 
 
 

Dit onderwerp is nog volop in ontwikkeling. Het wordt ook 
meegenomen in het project “Toekomstbestendige jeugdgezond-
heidszorg”, zie onder 2. Daarnaast is er een GGD-breed 
organisatie-ontwikkelingstraject, “Het Nieuwe Samenwerken”. 
Kernbegrippen hierin o.a. zijn resultaatgericht werken en 
zelfstandigheid. 
De JGZ ontwikkelt zich als netwerkpartner. Hernieuwd is 
gekeken naar de veelheid aan contacten. Prioriteiten voor de 
JGZ liggen bij de gemeenten, de scholen als vindplaats, CJG’s 
(waarin de JGZ 0-4 jarigen ook als kernpartner deelneemt) en 
huisartsen. Ten slotte heeft de GGD zich voorbereid op 
mogelijkheid dat jeugdartsen rechtstreeks doorverwijzen naar 
de tweede lijn. 

 
 

4. Integrale jeugdgezondheidszorg. 

Prioriteit 
 
de GGD draagt bij aan de voorbereiding en uitvoering van het 
verwachte richtinggevende besluit van gemeenten over de 
organisatie van de integrale jeugdgezondheidszorg. 

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

Realisatie 
 

 
 
 

De gemeenten hebben afgesproken dat zij in 2014-2015 pilots 
kunnen organiseren om nieuwe vormen voor de jeugdgezond-
heidszorg te verkennen. De afspraak is dat de pilots als proef 
dienen en niet leiden tot onomkeerbare effecten in het kader 
van de gemeentelijke samenwerking voor de GGD. Als deze 
experimenten en de ontwikkelingen rond de jeugdzorg meer 
uitgekristalliseerd zijn, bezien de gemeenten de toekomst van 
de jeugdgezondheidszorg weer. 
De GGD-uitvoeringsorganisatie werkt actief mee aan de 
voorbereiding en uitvoering van pilots in Noord-Veluwe, 
Apeldoorn/Epe/Hattem/Heerde en Zutphen/Lochem/Brummen/ 
Voorst. 

 
 

5. Decentralisatie van de jeugdzorg 

Prioriteit 
 
het bijdragen aan de lokale/regionale voorbereiding op de 
decentralisatie van de jeugdzorg door de deelnemende 
gemeenten  

Indicator de gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland waarderen GGD 
Noord- en Oost-Gelderland ais actieve adviseur in de 
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voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg 

Realisatie 
 

 
 
 

De GGD, en specifiek de JGZ, is betrokken bij de 
ontwikkelingen in de diverse gemeenten, via de inbreng in 
gemeentelijke beleidsoverleggen/stuurgroepen voor 
doorontwikkeling CJG / transitie jeugdzorg. De GGD is 
veelvuldig gevraagd voor deelname aan gemeentelijke pilots. 
Intern kent de GGD een projectgroep decentralisaties, die o.a. 
in juli 2013 een informele bestuurdersbijeenkomst rondom de 
transities heeft georganiseerd. Het portefeuillehoudersoverleg 
volksgezondheid heeft op 21 november 2013 een notitie 
besproken over hoe de GGD kan aansluiten bij en bijdragen 
aan de transities in het sociale domein. 
Via de Academische Werkplaats Agora is, ondanks 
bezuinigingen, onderzoeksgeld van ZonMw verkregen. Hiervan 
is het geld voor korte projecten ingezet op de evaluatie van 
gemeentelijke pilots voor de 4 decentralisaties. 

 
 

6. Bezuinigingen op jeugdgezondheidszorg 

Prioriteit 
 
de GGD realiseert de bezuinigingen op jeugdgezondheidszorg 
over 2013 (taal- en spraakscreening) waartoe het Algemeen 
Bestuur heeft besloten.  

Indicator de GGD levert de basisproducten jeugdgezondheidszorg met 
inachtneming van de “groene” bezuinigingsmaatregelen en de 
begroting en jaarrekening over 2013 zijn sluitend 

Realisatie 
 

 
 

Het Algemeen Bestuur heeft in 2012 ingestemd met een 
alternatieve uitwerking van de bezuiniging op spraak- en 
taalscreening. Hierin is inbreng van jeugdartsen kleiner dan 
aanvankelijk voorzien en behouden logopedisten, met hun 
specifieke expertise, een rol.  
Dit model is ingevoerd en de bezuiniging van totaal € 580.000 
is gehaald. Een aantal gemeenten heeft na het 
bezuinigingsbesluit een uitgebreidere spraak- en taalscreening 
door de logopedist als plusproduct afgenomen. 

 
 

7. Contractafspraken en productievolumes 

Prioriteit 
 

Het realiseren van de gemaakte contractafspraken en gestelde 
productievolumes.  

Indicator de GGD behaalt de prestatiecijfers uit de Productenbegroting 
2013. De gestelde norm is 90 %. Afwijkingen worden vroegtijdig 
gemeld en onderbouwd 

Realisatie 
 
 
 
 

De basisproducten zijn uitgevoerd zoals afgesproken. Op enkele 
plekken zijn bij (dreigende) achterstanden maatregelen 
genomen, om zo binnen het schooljaar de jeugdigen die hiervoor 
in aanmerking kwamen, een preventief gezondheidsonderzoek 
aan te bieden. 

 
 

8. Aanvulling Jeugdgezondheidszorg 2013: contactmoment adolescenten 

Gemeenten ontvangen vanaf 2013 extra middelen voor een extra contactmoment 
van de jeugdgezondheidszorg met adolescenten, met aandacht voor de 
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leefstijlthema’s van die leeftijdsgroep. GGD NOG heeft - met instemming van het 
Algemeen Bestuur - een offerte uitgebracht voor de uitvoering van het 
contactmoment in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De 
Achterhoekse gemeenten en bijna alle gemeenten in Midden-IJssel hebben 
hierop positief gereageerd. De Noord-Veluwse gemeenten volgen een traject 
voor een eigen, regionale aanpak. Hierbij hebben zij ook de GGD betrokken. 
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2.2.2. Deelprogramma Openbare Gezondheidszorg: beleidsprioriteiten 2013 

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

1. Samenwerking voor infectieziektenbestrijding 

Prioriteit 
 

de GGD intensiveert de samenwerking voor infectieziekten-
bestrijding met de andere GGD’en in Oost-Nederland (KON-
regio), met als doel versterking van kwaliteit, continuïteit en 
doelmatigheid  

Indicator de GGD’en in Overijssel en Gelderland hebben de afspraken 
over intensivering van de samenwerking schriftelijk vastgelegd. 

Realisatie 
 

 
 

Met de betrokken GGD’en is regelmatig overlegd over efficiency-
winst en andere voordelen van meer samenwerking. Op 
deelterreinen, waar er financiële prikkels (subsidies van het rijk) 
zijn, leidt dit tot resultaten. Het accent ligt vooral op bestendiging 
van de bestaande samenwerking voor o.a. seksuele 
gezondheid, tbc-bestrijding en medische milieukunde. Het blijkt 
lastig tot verdere intensivering te komen door de schaal en 
bereikbaarheid van het werkgebied. De NOG-regio omvat 22 
gemeenten, de KON regio 81  

 
 

2. Veiligheid en gezondheid 

Prioriteit 
 
de GGD werkt met de GHOR van de Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland aan de verdere ontwikkeling en borging van de 
samenwerking op het gebied van veiligheid en gezondheid. 
Daarbij worden de werkzaamheden op de terreinen van fysieke 
en sociale veiligheid verbonden. 

Indicator de GGD en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
hebben afspraken schriftelijk vastgelegd. 

Realisatie 
 

 
 
 

GGD en VNOG hebben een nieuw operationeel convenant 
gesloten, met o.a. afspraken over de bemensing van functies 
binnen de crisisorganisatie. Dit convenant sluit aan bij de 
wijzigingen in de Wet veiligheidsregio’s en de Wet publieke 
gezondheid (2e tranche). De samenwerking heeft zich verder 
gericht op scenario-ontwikkeling binnen het risico pandemie, een 
operationele-crisisdag voor GHOR- en GGD-functionarissen en 
uitwerking van het GGD-rampenopvangplan (GROP). 

 
 

3. Bezuinigingen over 2013 

Prioriteit 
 
de GGD realiseert de bezuinigingen over 2013 (doelmatiger 
organisatie tbc-bestrijding) waartoe het Algemeen Bestuur 
heeft besloten.  

Indicator de GGD levert de basisproducten algemene gezondheidszorg 
met inachtneming van de bezuinigingsmaatregelen en de 
begroting en jaarrekening over 2013 zijn sluitend. 

Realisatie 
 

De GGD heeft de bezuiniging (van totaal € 290.000) binnen 
Algemene Gezondheidszorg gerealiseerd.  
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4. Contractafspraken en productievolumes 

 

Prioriteit 
 

Het realiseren van de gemaakte contractafspraken en gestelde 
productievolumes. 

Indicator de GGD behaalt de prestatiecijfers uit de Productenbegroting 
2013. De gestelde norm is 90 %. Afwijkingen worden 
vroegtijdig gemeld en onderbouwd.  

Realisatie 

 
 

De gemaakte contractafspraken en gestelde productievolumes 
zijn gerealiseerd. 

 
 

3.2.2. Deelprogramma Kennis- en Expertise: beleidsprioriteiten 2013 

1.  “Lokaal accent” beleidsadvisering, gezondheidsbevordering en 
epidemiologie 

 

Prioriteit 
 
de GGD werkt verder het “lokaal accent” uit in de basis-
producten beleidsadvisering, gezondheidsbevordering en 
epidemiologie voor de afzonderlijke of per regio 
samenwerkende gemeenten. 
Indicator 

Indicator gemeenten en GGD hebben afspraken gemaakt over het 
“lokaal accent” in beleidsadvisering, epidemiologie en 
gezondheidsbevordering. Voor deze producten werken 
gemeenten en GGD samen via de drie regionale overleggen 
volksgezondheid in de Achterhoek, Midden-IJssel/Oost-Veluwe 
en Noord-Veluwe 

Realisatie 
 

 
 
 

Jaarlijks stemmen gemeenten en GGD de invulling af van de 
“vrije ruimte” beleidsadvisering, epidemiologie en gezondheids-
bevordering. Dit gebeurt steeds meer in regionaal verband. De 
versterking van de regionale overleggen van ambtenaren 
volksgezondheid leidt tot een betere samenwerking. Daardoor is 
het gemakkelijker gezamenlijk afspraken te maken over de “vrije 
ruimte”. 
De GGD werkt intern met drie GGD-brede regioteams. Het meer 
vraaggestuurd werken heeft resultaat. Er is een toename van 
vragen van gemeenten naar expertise, cijfers en ook 
daadwerkelijke inzet bij interactieve bijeenkomsten etc. 

 
 

2. Preventiestructuren 

Prioriteit 
 
de GGD onderhoudt de preventiestructuren in de drie regio’s in 
het werkgebied en onwikkelt deze verder. De samenwerking 
met maatschappelijke organisaties en gemeenten binnen de 
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preventiestructuren richt zich op gezonde leefstijl en op de 
preventiethema’s van de nota’s lokaal gezondheidsbeleid van 
de gemeenten. 

Indicator gemeenten maken als beleidsregisseur gebruik van de 
uitvoeringsregiefunctie van de GGD in de preventiestructuren 
en de samenwerkingspartners brengen hun expertise in en 
stemmen interventies af binnen de preventiestructuren 

Realisatie 
 

 
 
 
 

In 2013 hebben de regio’s Achterhoek en Midden-IJssel/Oost-
Veluwe opdracht gegeven een projectplan te schrijven voor 
gezond gewicht bij jeugd. Dit is in nauwe samenwerking tussen 
Gelderse Sportfederatie, ambtenaren volksgezondheid en GGD 
tot stand gekomen. Voor het project alcoholmatiging jeugd 
onderzoeken gemeenten en GGD hoe borging kan plaatsvinden. 
Het doel is dat gemeenten, betrokken netwerkpartners en GGD 
de activiteiten structureel opnemen in hun werkprogramma’s.  

 
 

3. Evaluatiebureau Publieke Gezondheid 

Prioriteit 
 
de GGD ontwikkelt het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid 
verder, waar gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties (zoals 
thuiszorg) en interne GGD-afdelingen terecht kunnen voor 
ondersteuning bij beleidsvorming en/of evaluatieonderzoek. 
Het doel van het Evaluatiebureau is goede onderbouwing van 
besluiten over het opzetten, continueren, aanpassen of 
beëindigen van beleid en interventies op het terrein van 
publieke gezondheid. 

Indicator gemeenten zijn bekend met het Evaluatiebureau Publieke 
Gezondheid en 50% heeft een aanvraag voor ondersteuning 
gedaan 

Realisatie 
 

 
 
 

Vanuit de samenwerking in Academische Werkplaats Agora 
hebben Wageningen Universiteit en GGD in 2013 het 
Evaluatiebureau ingericht. Het Evaluatiebureau heeft zijn aanbod 
onder de aandacht van alle gemeenten en andere mogelijke 
opdrachtgevers gebracht. Een aantal gemeenten heeft een 
aanvraag voor ondersteuning en onderzoek gedaan. Dit is naar 
volle tevredenheid van aanvrager uitgevoerd. De 50% is niet 
gehaald. 

 
 

4. Academische Werkplaats AGORA 

Prioriteit 
 
de GGD streeft ernaar dat gemeenten, in het kader van de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventieve 
ouderengezondheidszorg, meer gebruikmaken van de 
opgebouwde deskundigheid van de Academische Werkplaats 
AGORA en dat zij AGORA waarderen als een onlosmakelijk deel 
van de GGD 

Indicator 80% van de gemeenten maakt gebruik van de kennis en 
expertise van AGORA op het gebied van preventieve 
ouderengezondheidszorg 

Realisatie 
 

 

Een aantal gemeenten zetten de opgebouwde deskundigheid 
van Academische Werkplaats AGORA in voor preventieve 
ouderenzorg. De 80% is niet gehaald. Wel waarderen bijna alle 
gemeenten AGORA als onlosmakelijk deel van de GGD. 
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5. Sociale media 

Prioriteit 
 
de GGD wil zijn advisering versterken over de toepassing van 
sociale media bij gecombineerde leefstijlinterventies en bij 
publieksinformatie en –communicatie over gezondheid en 
opvoeden. 

Indicator de kennis en expertise van de GGD over sociale media en 
gezondheidscommunicatie wordt gebruikt in de advisering over 
gezondheidsbevordering aan gemeenten en samenwerkings-
partners. 

Realisatie 
 

 
 
 

De GGD is in 2013 begonnen met het aanbieden van trainingen 
op scholen over mediawijsheid. De scholen zijn hier zeer 
tevreden over. Daarnaast is een project gestart om in kaart te 
brengen hoe social media ingezet kunnen worden voor 
informatieverstrekking aan de burger. De GGD voert voor de 
regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek de regionale, en 
bij een aantal gemeenten ook de lokale, eindredactie voor het 
vCJG uit. Deze taak is continue in beweging en de medewerkers 
zetten de laatste ontwikkelingen voortvarend in. 

 
 

6. Bezuinigingen over 2013 

Prioriteit 
 
de GGD realiseert de bezuinigingen over 2013 (samenvoegen 
volwassen- en ouderenmonitor, niet meer uitvoeren monitor 
maatschappelijke zorg, regionale volksgezondheidstoekomst-
verkenning in 2014 niet uitbreiden, vermindering advisering 
maatschappelijke zorg en projectmanagement voor 
gemeenten) waartoe het Algemeen Bestuur heeft besloten. 

Indicator de GGD levert de basisproducten Kennis en expertise met 
inachtneming van de bezuinigingsmaatregelen en de begroting 
en jaarrekening over 2013 zijn sluitend 

Realisatie 
 

 

De GGD heeft de bezuiniging (van totaal € 320.000) binnen 
Kennis en Expertise gerealiseerd.  
 

 
 

7. Contractafspraken en productievolumes. 

Prioriteit 
 
de GGD realiseert de gemaakte contractafspraken en gestelde 
productievolumes.  

Indicator de GGD behaalt de prestatiecijfers uit de Productenbegroting 
2013. De gestelde norm is 90 %. Afwijkingen worden 
vroegtijdig gemeld en onderbouwd. 

Realisatie 
 

 
 

De basis- en plusproducten zijn uitgevoerd zoals afgesproken. 
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4.2.2. Deelprogramma Maatschappelijke Zorg: beleidsprioriteiten 2013 

1. Uitvoeringsregisseur in de maatschappelijke zorg 

Prioriteit 
 
de GGD wil zijn activiteiten als uitvoeringsregisseur in de 
maatschappelijke zorg versterken. Uitgangspunten daarbij zijn 
de onafhankelijke en publieke positie van de GGD en de rol 
van de GGD als regionaal kennis-centrum en gemeentelijke 
adviseur op het terrein van de publieke gezondheid (preventie) 

Indicator de (samenwerkende) gemeenten maken meer gebruik van de 
mogelijkheden van de GGD op het gebied van de maatschap-
pelijke zorg en nemen meer (plus)producten af. 

Realisatie 
 

 

Intern heeft de GGD een versterkingstraject opgezet. Doel 
hiervan is het aanbod zo goed mogelijk op aan te sluiten op de 
couleur locale van iedere gemeente en de samenwerking te 
versterken met de andere organisaties op het gebied van 
maatschappelijke zorg. De uitvoering hiervan is vertraagd. De 
evaluatie van het versterkingstraject vindt nu voorjaar 2014 
plaats. 
Sinds 2013 worden taken voor Lochem uitgevoerd. De taak in 
Zutphen is bestendigd. De taken in Noord-Veluwe worden ook 
voortgezet. De GGD-taak in de maatschappelijke zorg in 
Apeldoorn is 2013 gestopt als gevolg van bezuinigingen. 

 
 

8. Contractafspraken en productievolumes 

Prioriteit 
 
de GGD realiseert de gemaakte contractafspraken en gestelde 
productievolumes.  

Indicator de GGD behaalt de prestatiecijfers uit de Productenbegroting 
2013. De gestelde norm is 90 %. Afwijkingen worden 
vroegtijdig gemeld en onderbouwd 

Realisatie 
 

 
 

De plusproducten maatschappelijke zorg zijn uitgevoerd volgens 
de gemaakte afspraken.  
 

 
 

5.2.2. Deelprogramma Publieke gezondheid asielzoekers: beleidsprioriteiten 2013 

1. Contractafspraken en productievolumes. 

Prioriteit 
 
de GGD realiseert de gemaakte contractafspraken en gestelde 
productievolumes. 

Indicator de GGD behaalt de prestatiecijfers uit de Productenbegroting 
2013. De gestelde norm is 90 %. Afwijkingen worden 
vroegtijdig gemeld en onderbouwd 

Realisatie 
 

 
 

De basis- en plusproducten zijn uitgevoerd zoals afgesproken.  
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2.3. Financiën programma GGD 2013 

 
x € 1000

Rekening van baten en lasten
 Rekening 

2012 

 Begroting 

2013 

 Begroting 

2013 na 1e 

wijziging 

 Marap aug 

2013 

 Rekening 

2013 

Personeelslasten  €        10.889  €        11.016  €        11.174  €        10.937  €        10.874 

Personeel van derden  €          1.695  €             820  €             509  €          1.785  €          1.710 

Overige personeelslasten  €             707  €             750  €             772  €             686  €             875 

Overige lasten  €          3.653  €          3.424  €          6.122  €          3.765  €          3.690 

Intern doorbelaste lasten  €                  -  €                  -  €             390  €               65-  €                  - 

Totaal lasten  €        16.943  €        16.010  €        18.968  €        17.107  €        17.149 

Gemeentelijke inwonerbijdrage  €        10.872  €        10.704  €        20.819  €        10.862  €        10.862 

Frictievergoeding  €             450  €             300  €             483  €             238  €             300 

Mutatie voorziening  €               23-  €                  -  €                  -  €                  -  €                  - 

Overige bijdragen gemeenten  €          2.232  €          1.515  €          1.759  €          2.237  €          2.298 

Overige bijdragen derden  €          3.882  €          3.153  €          5.494  €          3.691  €          3.733 

Totaal baten  €        17.413  €        15.672  €        28.555  €        17.027  €        17.193 

Saldo van baten en lasten (- = nadelig)  €             470  €             338-  €          9.586  €               80-  €               44 

Mutatie reserves  €                  -  €             338  €               45  €                  -  €             347 

Saldo van baten en lasten na 

bestemming (- = nadelig)  €             470  €                  -  €          9.632  €               80-  €             391  
 

Toelichting 

De rekening van baten en lasten sluit met een voordelig saldo (voor bestemming) 
van € 44.000. Naast dit kleine positieve resultaat uit de normale bedrijfsvoering is 
er een vrijval van de post Reserve vakantietoeslag (€ 347.000). Hiermee 
bedraagt het resultaat van 2013 totaal € 391.000.  
 
In de jaarrekening van 2013 is een verdere uitsplitsing van baten en lasten 
opgenomen naar de verschillende deelprogramma’s. Daar wordt ook een 
toelichting gegeven op de cijfers. 
 

Voorstel tot bestemming van het resultaat 

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 4 juli 2013 besloten de 
reserve vakantietoeslag (€ 347.000) vrij te laten vallen en terug te betalen aan de 
deelnemende gemeenten, conform het voorstel van het Dagelijks Bestuur. In de 
bijlage bij de jaarrekening ‘Algemene Inwonerbijdrage’ wordt het terug te betalen 
bedrag per gemeente gespecificeerd. Terugbetaling vindt plaats op basis van het 
werkelijk aantal inwoners per 1 januari 2013.  
 
Wij stellen aan het Algemeen Bestuur voor om ook het resterende te bestemmen 
resultaat van € 44.000 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten (op 
basis van het werkelijk aantal inwoners per 1 januari 2013): 
 

Resultaat 2013: € 391.000  

Vrijval reserve vakantietoeslag: € 347.000 Reeds bestemd 

Nog te bestemmen resultaat 2013 €  44.000  
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3. Paragrafen 

Op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV) bevat deze jaarrekening de volgende vier paragrafen: 

 weerstandsvermogen en risicobeheersing (inventarisatie weerstandcapaciteit, 
risico’s en beleid)  

 financiering (treasurybeleid) 

 bedrijfsvoering (bedrijfsprocessen om de beleidsdoelstellingen te realiseren 
en de sturing en beheersing daarvan) 

 verbonden partijen (waar de GGD bestuurlijke invloed en financieel belang 
heeft). 

 

3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

1.3.1. Inleiding 

Het weerstandsvermogen is het vermogen van GGD NOG om financiële 
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 voor de financiële positie. 

 

2.3.1. Weerstandscapaciteit en risico’s  

Weerstandscapaciteit 

Het Algemeen Bestuur heeft in 2010 besloten dat met een weerstandsvermogen 
van 5% van de omzet van de basisproducten en 20% van de omzet van 
plusproducten in redelijke mate in de structurele risico’s wordt voorzien. De 
reserve basisproducten wordt geacht voor de helft bij de deelnemende 
gemeenten te zijn gereserveerd, de reserve plusproducten wordt volledig bij de 
GGD aangehouden.  
 

Risico’s 

Om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen hanteren wij als definitie van 
een risico: een gebeurtenis of omstandigheid met potentieel nadelige financiële 
gevolgen voor de organisatie.  
 

Structurele exploitatierisico’s 

De exploitatie van de plusproducten omvat in beginsel een aanmerkelijk groter 
risico dan de exploitatie van de basisproducten. Het Algemeen Bestuur gaat 
ervan uit dat een weerstandscapaciteit van 5% van de omzet van de basis-
producten en 20% van de omzet van plusproducten in redelijke mate de 
structurele risico’s afdekken (besluit 18 februari 2010).  
 
Bij de besluitvorming over de reserves van de GGD hebben wij toegezegd bij de 
jaarrekening 2013 een bredere en risico-gerelateerde onderbouwing te geven bij 
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de noodzakelijke omvang van de algemene reserve. De weergave hiervan op 
hoofdlijn - zoals ook opgenomen in de Programmabegroting 2015 - is als volgt. 
 
 

Exploitatierisico’s plustaken per deelprogramma  

 

Jeugdgezondheidszorg 

Plustaken voor jeugdgezondheidszorg kunnen afnemen als gevolg van 
decentralisatie van de jeugdzorg: mogelijk worden ze ondergebracht bij andere 
organisaties. Daarnaast is er sprake van dalende kinderaantallen, waardoor ook 
plusopdrachten kunnen vervallen. Het risico wordt geschat op € 190.000. 
 

Algemene Gezondheidszorg 

De plustaken voor seksuele gezondheid en tuberculosebestrijding zijn risicovol. 
Voor arrestantenzorg is de politie bezig zich op de markt te oriënteren. Voor deze 
taak kunnen ook andere aanbieders in beeld komen. Deze financieringen zijn 
onzeker. Tegen de achtergrond van rijksbezuinigingen wordt de omvang van het 
risico geschat op € 300.000. 
 

Kennis en Expertise 

Door bezuinigingen bij de gemeenten kunnen de plusopbrengsten van Kennis en 
Expertise teruglopen. Het betreft voornamelijk één jarige contracten. Het risico 
dat plusopdrachten gelijktijdig worden stopgezet schatten we in op € 300.000 
 

Maatschappelijke zorg 

Door bezuinigingen bij de gemeenten lopen mogelijk de opbrengsten terug. Het 
risico hiervoor schatten we in op € 48.000  
 

Bestuursondersteuning en organisatieprojecten 

Wij gaan in de begroting uit van een verwachte, maar nog niet gespecificeerde 
omzet die nodig is om de overhead te dekken. Deze omzet wordt gedurende het 
boekjaar gerealiseerd. Het risico voor deze onbenoemde omzet is 100%. 
 
Wij beperken zoveel mogelijk de financiële risico’s bij (vaste) aanstelling van 
medewerkers. De GGD werkt met een flexibele schil van medewerkers. Een 
onderdeel hiervan is een uitwisselingspool, die de GGD samen met andere 
GGD’en en gezondheidsorganisaties wil realiseren. Hier willen wij de behoefte 
aan personeel en de bezetting onderling afstemmen. Daarnaast monitort GGD 
de realisatie van de onbenoemde omzet van plusproducten voortdurend. Hierop 
stemt de GGD het aanstellingsbeleid af.  
 

Gemeentelijke inwonerbijdrage 

Het risico op onze basistaken wordt geschat op 5% van de gemeentelijke 
inwonerbijdrage. Dit risico vindt zijn oorsprong in mogelijke bezuinigingstaak-
stellingen die de gemeenten opleggen en in ontwikkelingen in de basisdienst-
verlening. Het totale risico op basis van de inwonerbijdrage 2013 is € 543.000, 
waarvan € 271.500 (50%) wordt geacht aan te worden gehouden bij de 
gemeenten.  
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Risico-analyse JGZ uittreden 

De gemeenten bezinnen zich op de toekomst van de jeugdgezondheidszorg. Zij 
bespreken dit binnen regio’s/clusters en vervolgens gezamenlijk binnen Noord- 
en Oost-Gelderland. De jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen is onderdeel 
van de Wet publieke gezondheid en hangt nauw samen met andere taak-
gebieden van de GGD en de GHOR. De JGZ vormt een substantieel deel van 
het takenpakket van de GGD. Veranderingen raken daarmee de dienstverlening 
voor de publieke gezondheid. Ook zijn er effecten op de financiële houdbaarheid 
en de organisatie van de GGD. Voor de GHOR (Veiligheidsregio NOG) ontstaat 
het risico op extra kosten en op afzwakking van de inzet van JGZ voor het ‘witte 
leger’.  
 
Een Bestuurlijke werkgroep heeft in 2012 advies uitgebracht over integrale 
jeugdgezondheidszorg. Dit leidde niet tot voldoende bestuurlijk draagvlak voor 
een gezamenlijk besluit. Inmiddels zien gemeenten de ontwikkeling van de 
jeugdgezondheidszorg meer in het perspectief van de decentralisaties in het 
sociale domein. De gemeenten hebben in het Algemeen Bestuur afgesproken 
om in 2014 en 2015 via pilots ervaringen op te doen. Als de ontwikkelingen – in 
de bestuursperiode 2014-2018 - meer uitgekristalliseerd zijn, bezien de 
gemeenten de positionering van de jeugdgezondheidszorg weer. 
 
Het is mogelijk dat één of meer gemeenten de jeugdgezondheidszorg niet meer 
door de GGD willen laten uitvoeren. De Samenwerkingsregeling GGD NOG heeft 
als uitgangspunt dat een gemeente die uit de samenwerking treedt de kosten 
draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding. De overige 
gemeenten mogen geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden. Bij 
de (wettelijk verplichte) uittreding van de gemeente Deventer per 2011 heeft 
GGD IJsselland het directe personeel overgenomen en heeft de gemeente 
Deventer over vier jaar een aflopende vergoeding betaald (100-75-50-25%) 
voor de afbouw van de achterblijvende indirecte kosten. Deze vergoeding 
bedroeg totaal € 1,5 miljoen. 
 
Voor eventuele gedeeltelijke uittreding op eigen initiatief, in de vorm van het 
terugnemen van aan de GGD opgedragen taken, is een wijziging van de 
Samenwerkingsregeling GGD noodzakelijk. Daarbij is vereist dat hiermee in het 
Algemeen Bestuur ten minste tweederde van de gemeenten met ten minste 
tweederde van het aantal (gewogen) instemmen. Ook hier is uitgangspunt is dat de 
betrokken gemeenten de financiële gevolgen van eventuele uittreding dragen en 
dat de overige gemeenten geen financieel nadeel ondervinden Dit zal worden 
uitgewerkt als de situatie zich aandient. In dat geval willen wij de kosten van de 
jeugdgezondheidszorg in beeld brengen, maar ook de financiële gevolgen voor de 
dienstverlening en de organisatie van de GGD en de GHOR. Langs deze route 
kunnen de risico’s voor de GGD, GHOR en de achterblijvende gemeenten worden 
afgedekt. Voor de personele gevolgen zal een sociaal plan moeten worden 
opgesteld. 
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3.3.1. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s:  

Benodigd weerstandsvermogen structurele exploitatierisico’s 

Totaal
Basis 

producten

Plus 

producten

Omzet programma 16.893.000 10.862.000 6.031.000

aan te houden reserve 5% 20%

Maximale bedragen  per 31-12-2013 1.750.000 543.000 1.207.000

Waarvan geacht aangehouden te 

worden bij de gemeente
272.000 272.000

Waarvan aan te houden bij GGD 1.478.000 271.000 1.207.000

Weerstandsvermogen ultimo 2013 1.474.000

Voorgenomen storting jaarrekening 2013 0

Verwacht saldo weerstandsvermogen bij 

GGD na voorgenomen storting 1.474.000  
 

Percentage weerstandscapaciteit  

Berekening percentage weerstandscapaciteit 31-12-2013

Weerstandscapaciteit (materieel gezien) 1.474.000

Voorstel tot storting bij jaarrekening 2013 0

Stand weerstandsvermogen bij GGD na stortingsvoorstel 1.474.000

Weerstandsvermogen aan te houden bij de GGD per 31-12-2015 1.478.000

Percentage weerstandscapaciteit 100%  
  

Wij stellen bij de jaarrekening 2013 geen aanvullende storting voor.  
 
 

Samenvatting risico’s per programma. 

 

Programma in €

Jeugdgezondheidszorg 190.000

Algemene Gezondheidszorg 300.000

Kennis en Expertise 300.000

Maatschappelijke Zorg 48.000

Bestuursondersteuning en organisatie projecten 400.000

Totaal risico plusproducten 1.238.000

Gemeentelijke inwonerbijdrage 543.000  
 

Uitgangspunt is dat deze risico’s, als ze zich voordoen, in een periode van 4 jaar 
kunnen worden ingepast in de begroting (100%, 75%, 50%, 25% van de 
omvang). Dit komt neer op een risico-inschatting van 2,5 maal het risico van de 
plusproducten: 2.5 x € 1.238.000 =  € 3.1 miljoen. De kans dat deze risico’s zich 
gelijktijdig zullen voordoen wordt ingeschat op  40%, waarmee het totaal risico 
voor de plusproducten wordt ingeschat op € 1.250.000. 

 
Uit de samenvatting risico’s per programma resulteert een risico op de 
plusproducten van € 1.250.000. Dit is € 40.000 meer dan uit de berekening van 
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het benodigd weerstandsvermogen komt. Daarmee achten wij de verhouding 
tussen risico’s en weerstandvermogen voldoende in evenwicht. 
 

3.2. Financiering  

Inleiding 

Deze paragraaf omvat de beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de 
financieringsportefeuille.  
 
De financieringsparagraaf geeft kaders voor het transparant maken en daarmee 
voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Het 
Algemeen Bestuur heeft een Treasurystatuut vastgesteld waarin de volgende 
uitgangspunten zijn vastgelegd. 

 zoveel mogelijke interne financiering 

 een risicomijdende gedragslijn 

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

 
In 2013 is de Wet schatkistbankieren aangenomen. Deze wet schrijft voor dat de 
decentrale overheden, waaronder ook de GGD, al hun overtollige liquide 
middelen en beleggingen aanhouden bij het ministerie van Financiën. De GGD 
heeft inmiddels de bij de BNG uitgezette overtollige kasmiddelen belegd bij de 
rijksoverheid. Binnen de risicomijdende voorwaarden van het Treasurystatuut 
heeft de GGD in 2012 overtollige kasgelden rentedragend uitgezet bij de 
Rabobank. Deze rekening wordt vanaf eind 2013, conform de wet, in drie jaar 
afgebouwd en de tegoeden worden dan eveneens ingebracht in het 
schatkistbankieren. Daarmee zijn de mogelijkheden om de renteresultaten te 
optimaliseren wel uitgeput.  
 
De GGD heeft een totaal renteresultaat gerealiseerd van € 58.000, dit is € 42.000 
lager dan in de begroting is opgenomen. 

Kapitaalgoederen  

De kapitaalgoederen van de GGD betreffen medische apparatuur, kantoor 
inventaris, ICT en telefonieproducten. Voor het beheer hiervan zijn 
beheersplannen aanwezig en zijn de meerjarige vervangingsplanningen in kaart 
gebracht. 
 
De rekening 2013 heeft per 31-12-2013 een boekwaarde van kapitaalgoederen 
van afgerond € 309.600. De GGD gaat bij de rentekosten van de activa uit van 
3,1%. De toegerekende rente komt ten gunste van het resultaat. 
 

3.3. Bedrijfsvoering 

1.3.3. Inleiding 

Het BBV schrijft een paragraaf Bedrijfsvoering voor, die inzicht geeft in de stand 
van zaken en de beleidsvoornemens op dit gebied. De bedrijfsvoering is van 
belang voor het verwezenlijken van de programma’s.  
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2.3.3. GGD-bestuur 

Het Algemeen Bestuur van GGD NOG bestaat uit de wethouders volksgezond-
heid van de 22 deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur benoemt uit 
zijn midden het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter. Het Dagelijks Bestuur heeft 
vijf leden: 

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

 een portefeuillehouder volksgezondheid aangewezen door het gehele 
Algemeen Bestuur;  

 een burgemeester uit en op voordracht van 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. 

 
De heer A.G. Borst is lid van het AB GGD geworden door de toetreding van de 
gemeente Hattem tot GGD NOG per 1-1-2013. Medio 2013 is de heer F. Bruning 
mevrouw G. Verver opgevolgd als wethouder volksgezondheid en AB-lid GGD 
van Brummen.  
 
Het Algemeen Bestuur is vier keer bijeen geweest, Naast de vaste onderwerpen 
als begroting en rapportages was de jeugdgezondheidszorg een belangrijk 
onderwerp in 2013. Daarbij ging het om de afspraak pilots voor integrale 
jeugdgezondheidszorg te houden, invoering van het extra contactmoment voor 
adolescenten en de wijze van bekostiging van jeugdgezondheidszorg. Het AB 
heeft ook besluiten genomen over de reservepositie van de GGD en over betere 
afstemming van de GGD-begrotingscyclus op die van gemeenten.  
Aansluitend aan de AB-vergadering wisselen de wethouders volksgezondheid 
inhoudelijk informatie uit in het portefeuillehoudersoverleg. Onderwerpen in 2013 
zijn geweest preventieve ouderengezondheidszorg, ketenaanpak 
jeugdprostitutie, verlengd lokaal bestuur in publieke gezondheidszorg (relatie 
tussen gemeente en GGD), alcoholmatigingsbeleid en de mogelijkheden tot 
ondersteuning door de GGD van de transities in het sociale domein. 
 
Het AB heeft in februari de benoemingen van de heer A. Kleijer (Putten) en 
mevrouw I. Saris (Winterswijk) tot voorzitter resp. DB-lid geformaliseerd. Dit 
vloeide voort uit het vertrek in oktober 2012 van de heer O.E.T. van Dijk als 
wethouder van Doetinchem en GGD-voorzitter. In november 2013 heeft het AB 
burgemeester C.C. Leppink-Schuitema van Montferland benoemd tot lid van het 
DB, op voordracht van het DB van de VNOG. Zij is in beide DB’en portefeuille-
houder GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio), als 
opvolger van de heer J.A. Gerritsen (Zutphen). 
 
Het Dagelijks Bestuur heeft in 2013 zeven vergaderingen gehouden. Hierin heeft 
het DB vooral de AB-vergaderingen voorbereid en beheerszaken bij de GGD-
organisatie besproken. 
 
In de bijlage is een overzicht van de samenstelling van het Algemeen Bestuur 
opgenomen per 31 december 2013. 
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3.3.3. Prioriteiten bedrijfsvoering 

Hieronder gaan we in op de uitvoering van de prioriteiten voor de bedrijfsvoering 
uit de Programmabegroting 2013. 
 

Personeel & organisatie 

 bijdragen aan het opvangen van het personele gevolgen van de 
bezuinigingen.  
Door de alternatieve uitwerking van de bezuiniging op taal- en spraak-
screening zijn minder logopedisten boventallig geworden. Zij kunnen 
productief worden ingezet op de basis- en plustaken voor taal- en 
spraakscreening. In enkele gevallen zijn mobiliteitsmaatregelen getroffen. 

 versterken en uitwerken van het integraal management.  
In de zomer heeft een van de algemeen managers de GGD verlaten. 
Besloten is met een taakgericht en afgeslankt Algemeen Management Team 
verder te gaan en de taken te herverdelen over de overgebleven managers, 
met versterking van de ondersteunende structuren. In 2013 zijn regelingen 
vastgesteld om de beslis- en budgetverantwoordelijkheden lager in de 
organisatie te beleggen.  

 het voorzetten van het ontwikkelingstraject voor de organisatiecultuur 
van de GGD.  
In 2013 heeft de GGD-organisatie het traject Het Nieuwe SamenWerken 
(HNSW) gestart. Het doel is een effectieve, duurzame organisatie te creëren 
die de medewerker centraal stelt. Door dit op de juiste manier te faciliteren 
hebben de medewerker, de organisatie, de klanten en de maatschappij hier 
baat bij. De financiële consequenties zijn getoetst en passen binnen de 
(meerjaren)begroting. Voor de projectkosten zullen wij de projectenreserve 
conform besluitvorming in het AB d.d. 21 november 2013 inzetten. 
De belangrijkste onderdelen van HNSW zijn: 

 Implementeren van een nieuw werk-, huisvestings- en ICT-concept, 
waarbij het nieuwe huisvestingsconcept een integrale benadering en 
aanpak vraagt gericht op het nieuwe GGD-servicekantoor, de 
uitbreiding van onderzoekslocaties en verbetering van het werkconcept 
op gastlocaties.  

 Planmatig het papierarm-werken uitwerken in samenhang met ICT-
concept, digitalisering post en archief en een geïntegreerd centraal 
toegangsportaal. 

 Het realiseren van een centraal toegangsportaal met een interactief 
sociaal internet waarin alle informatie die nu verspreid aanwezig is 
wordt geïntegreerd. 

 MD-traject managers, waarbij van elkaar leren en met elkaar delen als 
rode draad door het traject loopt. 

 Ondersteuning medewerkers bij resultaatgericht werken door het 
trainen van ‘resultaatgericht verantwoordelijkheid nemen’. 

 afhankelijk van de besluitvorming in 2012: starten met de invoering van Het 
Nieuwe Werken.  
Zie bij het vorige punt. De implementatiefase van HNSW is begin 2014 
gestart. 

 

Financiën en controlling 

 voortzetten van het verbeteringstraject voor de administratieve organisatie en 
interne controle.  
In de Managementletter 2013 heeft accountant Enst & Young (EY) kritiek 



 

 
34 

 

geuit op de door de GGD in 2013 uitgevoerde interne controle. Ook de 
beschreven processen en de interne controle daarop behoeven nadere 
aandacht. Ziekteverzuim heeft een grote rol gespeeld bij de het oplopen 
van achterstanden. De GGD heeft extra capaciteit aangetrokken om de 
achterstand in te lopen en de noodzakelijke verbeterslagen door te 
voeren. Het DB en de accountant hebben met het verbeterplan ingestemd. 

 leveren van tijdige en adequate management- en sturingsinformatie voor 
bestuur en management 
De GGD werkt aan het realiseren van kwalitatieve en consistente 
managementinformatie in zogenoemde dashboards. In 2013 is voor de 
afdeling AGZ een doelenboom gemaakt, eind 2013 is een begin gemaakt 
met de ontwikkeling voor de afdeling JGZ. Om informatie uit de 
verschillende basisregistraties bijeen te brengen sluit de GGD aan bij de 
ontwikkelingen in Het Service Centrum, dat het ICT-beheer voor GGD 
NOG verzorgt. 

 herbeoordelen van de kostprijssystematiek en begrotingssystematiek met 
het oogmerk om de kostprijzen te verlagen 
in 2013 heeft de GGD de tarieven van de plusproducten met 10% verlaagd. De 
plusproducten betreffen 1/3 deel van de begroting van de GGD: omgerekend 
betekent dit een bezuiniging van ruim 3% op de GGD voor de gemeenten. De 
verlaging is deels gebeurd door de omzet op plusproducten reëel te ramen op 
basis van de resultaten in de afgelopen jaren. Daarnaast zijn in de begroting 
2013 een aantal wijzigingen in de toerekening van overheadkosten 
doorgevoerd.  
Met deze maatregelen geeft de begroting een beter, reëler beeld van de 
inkomsten en uitgaven. Het voorspellend vermogen van de begroting is sterk 
toegenomen: de afwijking van het begrotingssaldo is in de jaarrekening 2013 
zeer beperkt. 

 

Informatievoorziening & automatisering 

 afhankelijk van de besluitvorming in 2012 over uitbesteden van het ICT-
beheer aan het samenwerkingsverband Hét Service Centrum: uitvoeren van 
de meerjarenvisie I&A 
Vanaf april 2013 verzorgt Het Service Centrum, een samenwerkingsverband 
van Brabantse GGD’en, het ICT-beheer voor GGD NOG. Hiermee is een 
behoorlijke stap voorwaarts gezet in ICT-faciliteiten voor de medewerkers. De 
verdere ontwikkeling is onderdeel van het traject Het Nieuwe SamenWerken.  

 inzetten op sociale media en digitalisering bij informatieverstrekking en 
dienstverlening aan cliënten. 
I&A en Het Service Centrum hebben de stapsgewijze ontwikkeling 
ondersteund naar een gestructureerde inzet van social media voor de GGD-
organisatie en in de dienstverlening. 

 

Facilitaire zaken 

 (geleidelijk) realiseren van een huisvestingsbeleid op basis van 
geformuleerde uitgangspunten  
Huisvestingsbeleid is geïntegreerd in het traject Het Nieuwe SamenWerken. 
Zie hierboven.  

 (in samenhang met Het Nieuwe Werken) invoeren van een digitaal 
documentmanagementsysteem 
In 2013 zijn heeft het management van de GGD ingestemd met het advies tot 
het realiseren van een centraal toegangsportaal met een interactief sociaal 
internet waarin alle informatie die nu verspreid aanwezig is wordt 
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geïntegreerd. Uitgangspunt is een realistisch ambitieniveau, dat neerkomt op 
invoering in de periode 2014 tot 2017.  

 

Relatiemanagement  

 verstevigen van de relatie met gemeenten in het kader van advisering en 
relatiemanagement.  
Met het implementatieplan Relatiemanagement heeft de GGD in 2013 
gewerkt aan het kennen en herkennen van de relaties met externe 
stakeholders en deze (proactief) vormgeven. Dit is gebeurd in samenhang 
met andere activiteiten (zie o.a. bij communicatie) De GGD heeft een 
relatiebeheerssysteem ingevoerd en een nieuwsbrief voor gemeenten 
gelanceerd.  

 

Communicatie 

 meer gestructureerd en systematisch inzetten van in- en externe 
communicatie als bijdrage aan de (verbeter)doelstellingen van de 
organisatie 
De tevredenheid bij gemeenten over de GGD is de afgelopen jaren wel 
toegenomen, maar de bekendheid met de mogelijkheden van de GGD kan 
worden vergroot. De GGD slaagt nog niet altijd goed in om duidelijk over het 
voetlicht te krijgen wat hij kan betekenen voor gemeenten en samenwerkings-
partners. Daarom heeft de GGD in 2013 een traject ingezet voor een helder 
verhaal richting gemeenten en andere stakeholders. Het motto is: ‘Een 
gezond houvast’. 

 

Kwaliteit 

 ondersteunen van de invoering van het nieuwe HKZ-certificatieschema 
voor de publieke gezondheidszorg (2011).  
De HKZ-certificatie houdt in dat de processen van de GGD continu worden 
gemonitord en geëvalueerd. De HKZ certificering krijgt in toenemende mate 
een risico oriëntatie. Tegen die achtergrond zijn er op het primaire proces 
gedurende het jaar prospectieve risico inventarisaties uitgevoerd. Zie verder 
de verantwoording hierna over de uitgevoerde zorg en het kwaliteitsbeleid. 

 

3.4. Kwaliteitszorg 

HKZ certificaat  

GGD Noord- en Oost- Gelderland valt onder de Kwaliteitswet zorginstellingen en 
onder het toezicht van de Inspectie voor de gezondheidszorg. De Inspectie stelt 
certificering volgens de HKZ-normen verplicht (HKZ staat voor de Stichting 
Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector). 
In 2008 werden de eerste HKZ-certificaten behaald en in mei 2011 zijn alle 
onderdelen van GGD Noord- en- Oost Gelderland opnieuw gecertificeerd. 
Met het HKZ-certificaat toont GGD Noord- en Oost- Gelderland dat: 
- intern de zaken goed op orde zijn 
- de klant altijd centraal stelt 
- voortdurend en systematisch werkt aan verbetering. 
 
Ook in 2013 heeft de auditor van LRQA, Lloyd’s Register Nederland B.V., een 
bezoek gebracht aan de GGD. De auditor is over het algemeen tevreden over de 
doelmatigheid en geschiktheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Wel 
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moest de medicatieveiligheid op de GGD-locatie aan de Kruisbergseweg in 
Doetinchem worden aangescherpt. Daarom vond een extra audit plaats in april 
2013, waarbij de auditor constateerde dat de medicatieveiligheid zichtbaar was 
verbeterd.  
 

Voorbereiding hercertificering 

Elke 3 jaar moet de organisatie opnieuw worden gecertificeerd. Voor GGD NOG 
vindt de hercertificering plaats in 2014. Ter voorbereiding op de hercertificering 
lag intern de focus op het nieuwe HKZ-certificatieschema voor de publieke 
gezondheidszorg (2011), waarbij steeds meer de nadruk komt te liggen op 
resultaatgerichtheid (kwaliteitsindicatoren) en inventarisatie van risico’s.  
 

Interne Audits 

De GGD zet ook interne auditoren in. Zij toetsen of de werkprocessen goed 
verlopen en het kwaliteitssysteem in de praktijk werkt. In het najaar zijn diverse 
audits gehouden. Het betrof de processen tuberculosebestrijding, reizigers-
advisering, maatschappelijke zorg, crisisbeheersing en epidemiologie. De 
constateringen uit deze interne audits zijn besproken met de managers en waar 
nodig worden verbeteringen ingevoerd.  
 

Waardering klanten en samenwerkingspartners 

In 2013 heeft de GGD een klantentevredenheidsonderzoek uitgevoerd op 
tuberculosebestrijding en seksuele gezondheid (najaar 2013). De uitkomsten van 
de tuberculosebestrijding laten veelal (zeer) tevreden cliënten zien. De 
uitkomsten van het klantentevredenheidsonderzoek seksuele gezondheid zijn 
nog niet bekend.  
 

Klachten van cliënten 

Klachten van cliënten gaan vooral over de rechtstreekse dienstverlening aan de 
cliënt. In 2013 kwamen in totaal elf klachten binnen. Alle klachten zijn door de 
betreffende managers opgepakt. Een viertal klachten was niet binnen de 
afgesproken termijn van vier weken afgehandeld. Dit kwam omdat de cliënt niet 
bereikbaar was of omdat de kwestie ingewikkelder was.  
 

FONA 

FONA staat voor FOuten en Near Accidents: calamiteiten, fouten, incidenten met 
(mogelijke) schadelijke gevolgen voor de cliënt. De FONA-commissie komt 2x 
per jaar samen. In 2013 is 1 keer ad hoc overleg nodig geweest. De interne 
FONA-commissie onderzocht in 2013 een achttal meldingen. De commissie heeft 
de directeur GGD geadviseerd over te nemen verbetermaatregelen. Er hebben 
zich geen kwalijke gevolgen voor de betreffende cliënten en medewerker 
voorgedaan.  
 

3.5. Verbonden partijen  

1.3.5. Inleiding 

Verbonden partijen zijn partijen waarmee GGD NOG een bestuurlijke relatie 
heeft én waarin hij een financieel belang heeft. Op basis van het BBV leggen wij 
in het jaarverslag verantwoording af over de uitvoering van de beleidsvoor-
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nemens voor de verbonden partijen. In 2013 zijn de BBV-vereisten voor de 
informatie over verbonden partijen uitgebreid.  
 
Bij de taak van de GGD binnen de publieke gezondheidszorg hoort vanzelf-
sprekend dat de GGD samenwerkt met tal van partijen op bestuurlijk, 
management- en uitvoerend niveau. Meestal is formeel geen sprake van 
verbonden partijen, met zowel een bestuurlijk als een financieel belang. Dit is 
alleen het geval bij de samenwerking binnen Hét Servicecentrum met Brabantse 
GGD’en. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven, gaan wij ook in op der 
samenwerking met enkele andere partijen 
 

2.3.5. Hét Servicecentrum 

GGD NOG werkt vanaf 1 april 2013 voor ICT-beheer samen met Hét Service 
Centrum (HSC). Dit is een samenwerkingsverband tussen GGD Hart voor Brabant, 
GGD West-Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en RAV Brabant 
Midden-West-Noord. Het doel is het samen uitvoeren van ondersteunende 
diensten, zoals financiën, informatisering en automatisering, personeelszaken, 
control en kwaliteit.  
 
GGD Hart voor Brabant, gevestigd te Tilburg, treedt op als penvoerder. Voor HSC is 
een aparte administratie ingericht. De directeuren van de deelnemende organisaties 
sturen HSC aan. Dit past binnen het mandaat van de algemeen directeur GGD voor 
de bedrijfsvoering. De deelnemers hebben hun samenwerking vastgelegd in een 
Overeenkomst kosten voor gemene rekening, met daarin de verdeling van kosten 
en risico’s tussen de deelnemende partijen. Hiermee is ook het risico van btw-
heffing afgedekt.  
 
Hét Servicecentrum heeft geen eigen vermogen. Afwijkingen van de exploitatie 
begroting worden omgeslagen over de deelnemende partijen. Voor GGD betekent 
dit in 2014 een risico van de omvang van 20% op het begrotingstotaal van de ICT-
begroting van € 3.2 miljoen van het Servicecentrum.  
De deelnemende organisaties hebben beheersmaatregelen getroffen door een 
overkoepelende structuur te vormen, waarin zij gezamenlijk besluiten over 
beleidsmatige afwijking van de begroting. Over 2013 is een bijdrage in het nadelig 
saldo van € 9.000 betaald 
 

3.3.5. Samenwerkingspartijen 

GGD Noord- en Oost-Gelderland neemt verder deel in de samenwerking binnen: 

 GGD Nederland, vanaf 1-1-2014 met GHOR Nederland samengevoegd in 
GGD GHOR Nederland, de vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid 
Nederland (PGVN) 

 de Kring Oost-Nederland van GGD’en. 
 

GGD Nederland 

GGD Nederland behartigt de collectieve belangen van haar leden richting 
politiek, overheden, verzekeraars, samenwerkingspartners, onderwijs, media en 
publiek. De directeur publieke gezondheid / algemeen directeur heeft GGD NOG 
vertegenwoordigd in de PGVN, samen met de directeur publieke gezondheid / 
directeur GHOR van de VNOG. In 2013 is de samenvoeging van GGD en GHOR 
Nederland voorbereid. Hierbij heeft GGD NOG het streven naar meer binding 
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met gemeentebestuurders en de VNG gesteund. De algemeen directeur GGD is 
in 2013 toegetreden tot het Presidium. Aan de verschillende landelijke 
vakgroepen en overleggen binnen GGD Nederland hebben vertegenwoordigers 
van GGD NOG in 2013 actief deelgenomen.  
 
De voorzitter van GGD NOG heeft deelgenomen aan het landelijk platform GGD-
bestuurders, dat de VNG heeft ingesteld als voorportaal voor de commissie 
Gezondheid en Welzijn. In 2013 heeft hij bijgedragen aan de omvorming van het 
platform tot een Bestuurscommissie Publieke Gezondheid.  
 
De GGD draagt een jaarlijkse bijdrage aan GGD Nederland af. Bepaalde GGD-
taken, zoals publieke gezondheidszorg asielzoekers en reizigersadvisering, voert 
GGD NOG (mede) uit op basis van afspraken die GGD Nederland met landelijke 
opdrachtgevers heeft gemaakt, zoals COA (Centraal orgaan Opvang 
Asielzoekers) en zorgverzekeraars.  
 

GGD’en Kring Oost-Nederland 

GGD Noord- en Oost-Gelderland werkt samen met de andere GGD’en in 
Overijssel en Gelderland binnen de Kring Oost-Nederland (KON). Dit is een 
combinatie van samenwerking van onderop en samenwerking die landelijk wordt 
gestimuleerd. Het ministerie van VWS en het RIVM kennen voor enkele 
uitvoerings- en coördinatietaken middelen toe aan gezamenlijke GGD’en per 
landsdeel. In de KON is elke GGD verantwoordelijk voor de samenwerking op 
één of meer taakgebieden. Per onderwerp maken de GGD’en afspraken over 
dienstverlening en kostenverdeling. 
 
In 2013 hebben de oostelijke GGD’en de bestaande samenwerking voortgezet. 
Verkenning van de mogelijkheden hiertoe hebben nog niet geleid tot verbreding en 
verdieping van de samenwerking. 
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4. Overzicht van baten en lasten 

Binnen de GGD Noord- en Oost-Gelderland onderscheiden we in 2013 één 
programma, namelijk het programma GGD Noord- en Oost-Gelderland (in het 
vervolg afgekort als programma GGD NOG), welke onderverdeeld is in de zes 
deelprogramma’s: 

 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

 Algemene Gezondheidszorg (AGZ) 

 Kennis en Expertise (KEC) 

 Maatschappelijke Zorg (MZ) 

 Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) 

 Bestuursproducten (BP) 
 
In deze jaarrekening presenteren we naast het overzicht van baten en lasten van 
het programma GGD NOG (totaal onderverdeeld naar kostensoorten en - baten) 
ook een overzicht van baten en lasten met de zes deelprogramma’s.  
Tevens presenteren we een overzicht van de incidentele baten en lasten 2013.  
 

4.1. Overzicht van baten en lasten 2013 programma GGD NOG 

x € 1000

Rekening van baten en lasten
 Rekening 

2012 

 Begroting 

2013 

 Begroting 

2013 na 1e 

wijziging 

 Marap aug 

2013 

 Rekening 

2013 

Personeelslasten  €        10.889  €        11.016  €        11.174  €        10.937  €        10.874 

Personeel van derden  €          1.695  €             820  €             509  €          1.785  €          1.710 

Overige personeelslasten  €             707  €             750  €             772  €             686  €             875 

Overige lasten  €          3.653  €          3.424  €          5.087  €          3.765  €          3.690 

Intern doorbelaste lasten  €                  -  €                  -  €                  -  €               65-  €                  - 

Totaal lasten  €        16.943  €        16.010  €        17.543  €        17.107  €        17.149 

Gemeentelijke inwonerbijdrage  €        10.872  €        10.704  €        10.862  €        10.862  €        10.862 

Frictievergoeding  €             450  €             300  €             300  €             238  €             300 

Mutatie voorziening  €               23-  €                  -  €                  -  €                  -  €                  - 

Overige bijdragen gemeenten  €          2.232  €          1.515  €          1.759  €          2.237  €          2.298 

Overige bijdragen derden  €          3.882  €          3.153  €          4.577  €          3.691  €          3.733 

Totaal baten  €        17.413  €        15.672  €        17.498  €        17.027  €        17.193 

Saldo van baten en lasten (- = nadelig)  €             470  €             338-  €               45-  €               80-  €               44 

Mutatie reserves  €                  -  €             338  €               45  €                  -  €             347 

Saldo van baten en lasten na 

bestemming (- = nadelig)  €             470  €                  -  €                 0-  €               80-  €             391 



 

 
42 

 

Jaarrekening 2013 ten opzichte van Begroting 2013 (na 1e wijziging) 
Het voordelig saldo, t.o.v. de begroting 2013 na 1e wijziging, van het programma 
GGD NOG bedraagt in 2013 € 391.000 (na vrijval van de post reserve 
vakantietoeslag). Dit saldo is als volgt opgebouwd: 
Lagere lasten van € 394.000 (+) 
Lagere baten van € 305.000 (-) 
Vrijval van de post reserve vakantietoeslag € 347.000 (+) 
Begrote onttrekking aan de reserve ontwikkelkosten GGD van € 45.000 (-) bleek 
niet nodig in 2013 
 
In de volgende paragrafen worden deze verschillen t.o.v. de begroting nader 
onderbouwd.  

 

Lasten 

De lagere lasten van € 394.000 komen voort uit hogere personeelslasten en 
lagere overige lasten. Hieronder worden deze lasten nader gespecificeerd en de 
verschillen toegelicht. 
 

x € 1000

Lasten
Rekening 

2013

Begroting 

2013 na 1e 

wijziging

Verschil 

t.o.v. 

begroting

Salarislasten  €        10.874  €        11.174  €             300-

Personeel derden  €          1.710  €             509  €          1.201 

Overige personeelslasten  €             875  €             772  €             103 

Totaal personeelslasten  €        13.463  €        12.456  €          1.007 

Overige lasten  €          3.690  €          5.087  €          1.398-

Totaal lasten  €        17.149  €        17.543  €             394-  
 

Het verschil tussen de begroting en rekening van € 394.000 wordt veroorzaakt 
door hogere personele lasten van € 1.007.000 en lagere overige lasten van € 
1.398.000. De grootste verschillen worden veroorzaakt doordat er in de begroting 
vanuit is gegaan dat de kosten voor de “onbenoemde omzet” onder de overige 
lasten tot uitdrukking zouden komen, in werkelijkheid gaat het om personeel 
derden. Als gevolg hiervan heeft een verschuiving opgetreden tussen de overige 
lasten en de personeel derden.   
 
Het overige verschil op personeelslasten wordt veroorzaakt door lagere 
salarislasten (€ 300.000), onder andere door het stopzetten van de 
implementatie van een nieuw systeem voor het digitaal dossier JGZ en het niet 
invullen van vacatures bij MZ  
 
Verder worden de hogere lasten personeel derden worden veroorzaakt door: 
Extra inzet om het productieverlies te compenseren in het kader van TB-JGZ; 
Extra inhuur AGZ voor technische hygiënezorg en Forensische Geneeskunde; 
Inhuur personeel vanwege langdurig zieken.  
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Overige lasten 
De lagere overige lasten (€ 1.398.000) worden onder meer veroorzaakt door: 
Een latere ontwikkeling en implementatie van organisatieprojecten; 
De opbrengsten van detachering zijn in mindering gebracht op de lasten i.p.v. de 
opbrengsten onder de opbrengsten te verantwoorden waar deze begroot waren; 
Stopzetten van de implementatie van een nieuw systeem voor het digitaal 
dossier jeugdgezondheidszorg; 
Minder medische kosten bij SOA, TBC en reizigersvaccinatie. 
 

Baten 

Ten opzichte van de begroting zijn de totale baten € 305.000 lager. Hieronder 
worden deze baten nader gespecificeerd en de verschillen toegelicht. 

x € 1000

Baten
Rekening 

2013

Begroting 

2013 na 1e 

wijziging

Verschil 

t.o.v. 

begroting

Gemeentelijke inwonerbijdrage  €        10.862  €        10.862  €                 0 

Frictiebijdrage  €             300  €             300  €                  - 

Overige bijdragen gemeenten  €          2.298  €          1.759  €             539 

Overige bijdragen derden  €          3.733  €          4.577  €             844-

Totaal baten  €        17.193  €        17.498  €             305-  
 
In de begroting is rekening gehouden met een onbenoemde omzet van € 
1.000.000, welke niet volledig gerealiseerd is.  
 

Jaarrekening 2013 ten opzichte van Jaarrekening 2012 

 

x € 1000

Lasten/ baten
Rekening 

2013

Rekening 

2012

Verschil 2013 

t.o.v. 2012

Lasten  €        17.149  €        16.943  €             206 

Baten  €        17.193  €        17.413  €             221-

Resultaat  €               44  €             470  €             426-

 €                  -  €                  -  €                  - 

Mutatie bestemmingsreserve  €             347  €                  -  €             347 

Resultaat na bestemming  €             391  €             470  €               79-  
 
De hogere lasten worden voor het grootste gedeelte verklaard door een toename 
van de overige personeelslasten (€ 168.000) als gevolg van extra 
opleidingskosten (voorziening individueel loopbaanbudget), lagere kosten 
werving en selectie en doordat er in 2012 een vrijval is geweest van de 
voorziening reiskosten. Verder zijn de automatiseringslasten ten opzichte van 
2012 gestegen met € 203.000, door aanvullende kosten die gemaakt zijn met de 
overgang naar het HSC per 1 april 2013.  
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Tegenover de hoger lasten staan ook lagere lasten als gevolg van lagere 
huurlasten van € 80.000 in verband met het afstoten van een locatie in Zutphen 
en Groenlo en doordat er in  2012 sprake was van terugbetaling van subsidie 
locatie Harderwijk € 47.000. Daarnaast was er in 2012 sprake van hogere 
afschrijvingslasten van € 60.000 als gevolg van versnelde afschrijving in 2012 
i.v.m. overdracht automatisering naar HSC. 
 
De lagere baten worden veroorzaakt door een lagere frictiebijdrage Deventer, 
lagere opbrengsten derden door minder opbrengsten van o.a. Agora en  Halt U 
Valt en minder projectmatig werk voor MZ voor de gemeente Apeldoorn. 
 
 

4.2. Programma GGD NOG naar deelprogramma’s 

x € 1000

Rekening van baten en lasten per 

deelprogramma

 Begroting 

2013 na 1e 

wijziging 

 Marap aug 

2013 

 Rekening 

2013 

Lasten Jeugdgezondheidszorg 6.535€           7.159€           7.262€           

Baten Jeugdgezondheidszorg 644€              765€              903€              

Saldo van baten en lasten -5.891€          -6.394€          -6.359€          

Lasten Maatschappelijke zorg 626€              535€              448€              

Baten Maatschappelijke zorg 576€              544€              500€              

Saldo van baten en lasten -50€               9€                  52€                

Lasten Publieke gezondheidszorg asielzoekers 186€              201€              191€              

Baten Publieke gezondheidszorg asielzoekers 120€              111€              145€              

Saldo van baten en lasten -65€               -90€               -46€               

Lasten Algemene gezondheidszorg 5.579€           5.825€           5.911€           

Baten Algemene gezondheidszorg 3.254€           3.638€           3.692€           

Saldo van baten en lasten -2.325€          -2.187€          -2.219€          

Lasten Kennis & Expertise 2.592€           2.821€           2.636€           

Baten Kennis & Expertise 416€              740€              677€              

Saldo van baten en lasten -2.176€          -2.081€          -1.959€          

Lasten Bestuursproducten 2.026€           566€              700€              

Baten Bestuursproducten 12.488€         11.229€         11.275€         

Saldo van baten en lasten 10.462€         10.663€         10.575€         

Saldo van baten en lasten GGD -45€               -80€               44€                

Mutatie reserve 45€                -€               347€              

Saldo baten en lasten na mutatie reserve -0€                 -80€               391€               
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In dit overzicht wordt een vergelijking gemaakt tussen de begroting na 1e 
wijziging met de rekening 2013. 
Het programma GGD NOG bestaat uit 6 deelprogramma’s, die tezamen het 
saldo baten en lasten van het programma vormen. De resultaten per 
deelprogramma worden hierna toegelicht.  
 
De rekening van baten en lasten sluit met een voordelig saldo (voor bestemming) 
van € 44.000. Na vrijval van de post reserve vakantietoeslag (€ 347.000) 
bedraagt het saldo van 2013 € 391.000. Het AB heeft in de vergadering van 4 juli 
2013 besloten de reserve vakantietoeslag vrij te laten vallen en terug te betalen 
aan de deelnemende gemeenten, conform het voorstel van het DB. In de 
begroting is uitgegaan van een onttrekking van de reserve ontwikkelkosten GGD 
van € 45.000 voor boventallig personeel. Gedurende het jaar is gebleken dat 
deze onttrekking niet nodig was. 
 

Toelichting deelprogramma 1 Jeugdgezondheidszorg 

Het saldo ten opzichte van de begroting is € 469.000 nadelig. Dit verschil wordt 
voornamelijk veroorzaakt door verschuiving van de lasten van de stafarts van 
afdeling KEC naar JGZ € 86.000. Extra inzet van tijdelijke personeel om het 
productieverlies te compenseren in het kader van TB-JGZ € 183.000. Extra 
lasten in verband met meer pluswerk en ziektevervanging € 225.000. Extra 
lasten doordat inhuur duurder is dan eigen personeel € 150.000. Daarnaast is er 
ook sprake van hogere opbrengsten pluswerk gemeenten € 185.000 en pluswerk 
derden € 36.000. 
 
Het saldo op deelprogramma JGZ is € 35.000 voordeliger ten opzichte van de 
marap augustus. Dit saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere 
salarislasten als gevolg van het stopzetten van de implementatie van het 
digitaalkinddossier omdat de gekozen leverancier niet aan zijn verplichtingen kon 
voldoen. Hierdoor is minder capaciteit  ingezet en aangetrokken en is  ook 
minder geld  onttrokken aan de beschikbare middelen uit het project Digitaal 
Dossier. De beschikbare middelen vanuit het project Digitaal Dossier worden dan 
ook in 2014  ingezet op o.a. het productieverlies en inzet van medewerkers 
hiervoor. 
 

Toelichting deelprogramma 2 Maatschappelijke zorg 

Het saldo op het deelprogramma is per saldo € 102.000 voordeliger dan de 
begroting. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet invullen van 
de vacature coördinator en minder overige personele lasten. 
 
Het saldo op het deelprogramma Maatschappelijke Zorg ten opzichte van marap 
augustus is € 43.000 voordeliger. Dit voordeel  wordt met name  veroorzaakt 
door lagere lasten als gevolg van het niet invullen van de vacature voor 
coördinator, minder inhuur uren bemoeizorg en lagere overige personele lasten. 
Daardoor zijn ook de opbrengsten achtergebleven. 
 

Toelichting deelprogramma 3 Publieke gezondheid asielzoekers 

Het saldo ten opzichte van de marap en de begroting is minder nadelig als 
gevolg van lagere overige personele lasten en doordat de vergoeding  van het 
COA in 2013 is verhoogd naar aanleiding van nieuwe afspraken tussen GGD-
Nederland en het COA.  
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Toelichting deelprogramma 4 Algemene gezondheidszorg 

Het saldo op het deelprogramma Algemene gezondheidszorg is  € 106.000 
voordeliger dan de begroting. Dit verschil wordt veroorzaakt door een stijging van 
de baten met € 438.000 en een stijging van lasten met € 332.000. 
 
De hogere baten worden veroorzaakt door hogere opbrengsten uit inspecties 
kindercentra en gastouders (€ 175.000), hogere baten bij Forensische 
geneeskunde door meer lijkschouwingen en arrestantenzorg (€ 223.000) en een 
toename van consulten bij Seksuele Overdraagbare aandoeningen (€ 55.000) en 
toename opbrengsten TBC (€ 27.000). 
 
De hogere opbrengsten hebben geleidt tot een stijging van lasten met € 332.000. 
Deze stijging wordt met name veroorzaakt door hogere salarislasten (€ 281.000) 
als gevolg van meer inhuur bij Technische hygiënezorg en Forensische 
Geneeskunde. Tevens is er een extra doorbelasting geweest van GGD-overhead 
(€ 149.000) ten laste van de producten met hogere omzet dan begroot. De 
overige lasten zijn € 90.000 lager dan begroot door minder medische lasten bij 
SOA, TBC en reizigersvaccinatie. 
  
Ten opzichte van de marap augustus is het saldo 2013 € 32.000 lager. De baten 
zijn gestegen met € 54.000 en de lasten zijn gestegen met € 87.000. 
 
De hogere baten van € 54.000 zijn met name gerealiseerd door meer inspecties 
bij gastouders (€ 60.000) en meer consulten bij  Seksueel Overdraagbare 
aandoeningen (€ 37.000), echter  hier staat  een lagere omzet bij 
reizigersvaccinatie tegenover van € 35.000.  Het restant van € 8.000 is toe te 
wijzen aan de overige producten. 
 
De hogere lasten van € 87.000 worden veroorzaakt door hogere 
personeelslasten (€ 89.000) als gevolg van meer inhuur bij Forensische 
geneeskunde en als gevolg van hogere scholings- en wervingskosten. Daarnaast 
lagere overige lasten (€ 27.000) voornamelijk door minder voorlichtingskosten bij 
SOA en  door hogere interne doorbelasting (€ 23.000), doordat GGD-overhead is 
gestegen als gevolg van meer omzet. 
 

Toelichting deelprogramma 5 Kennis en Expertise 

Het positieve saldo ten opzichte van begroting van € 217.000 wordt veroorzaakt 
doordat de stafartsen en stafverpleegkundige zijn overgegaan naar de afdeling 
AGZ en JGZ. Hierdoor zijn de salarislasten en de doorbelasting van de 
salarislasten naar de basisproducten lager dan begroot. Voor producten die niet 
bij het KEC worden verantwoord zoals TB JGZ en Het Nieuwe Samenwerken zijn 
meer uren doorbelast dan begroot.. De dekking van de salarislasten staan bij het 
Kec terwijl de lasten op basis van de uurtarieven bij producten op andere 
afdelingen wordt verantwoord. Dit geeft een voordelig saldo van € 
52.000.Daarnaast is het budget voor innovatie van € 50.000 overgeheveld van 
organisatie projecten naar de basisproducten van het KEC en zijn de uren voor 
Hattem meegenomen. 
Het negatievere  saldo op de plusproducten wordt veroorzaakt doordat wij voor 
het project ‘Halt u Valt’ de eindafrekening hebben ontvangen van ZonMW. Uit de 
eindafrekening blijkt dat de GGD  € 30.000 minder recht heeft op subsidie  dan in 
de jaarrekening 2012 is verantwoord. Dit negatieve saldo komt ten laste van 
2013. 
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Het saldo ten opzichte van de marap augustus is met € 122.000 toegenomen. Dit 
wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo op de afdeling. Het KEC heeft 
door een laag ziekteverzuim meer productieve uren gemaakt dan 
geprognosticeerd. Hierdoor ontstaat een positief saldo op de afdeling en een 
negatief saldo op de basisproducten.  
Daarnaast zijn er meer uren doorbelast aan producten die niet bij het KEC 
worden verantwoord zoals TB JGZ en Het nieuwe samenwerken. 
De salarislasten zijn ruim € 60.000 lager dan geprognosticeerd. Dit komt doordat 
vacature ruimte van € 35.000 niet is ingevuld ( hogere productiviteit door laag 
ziekteverzuim) en door een te hoge inschatting van de salarislasten van € 
25.000. 
 

Toelichting deelprogramma 6 Bestuursproducten 

Het saldo voor mutaties van reserves is  ten opzichte van de begroting € 113.000 
voordeliger.   
De baten en de lasten zijn ruim € 1.200.000. In de begroting is de nog te 
benoemen omzet voor zowel de baten en de lasten bij de bestuursproducten 
meegenomen. In de realisatie worden deze baten en lasten bij de producten 
waar de opbrengst is gerealiseerd gepresenteerd. Daarnaast zijn de opbrengsten 
van de detachering van I&A medewerkers ( € 183.000)  in de begroting 
gepresenteerd bij baten, in de realisatie zijn deze in mindering gebracht op de 
lasten. De lasten zijn verder gedaald door een verschuiving van het project 
innovatie en acquisitie naar het KEC, de vertraging in de uitvoering van de 
organisatieprojecten en de toedeling van de lasten van de gemeente Hattem aan 
de producten. Bij het opstellen van de begroting was deze verdeling nog niet 
gemaakt en zijn de lasten bij bestuursproducten meegenomen. 
Tegenover de lagere lasten staan hogere lasten als gevolg van de vervanging 
van een aantal langdurige zieken en de voorziening voor het individueel 
loopbaanbudget. 
 
In de marap augustus 2013 zijn deze aanpassingen grotendeels meegenomen. 
Het verschil tussen het saldo van de marap augustus en de rekening 2013 
bedraagt € 88.000 en wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de marap 
augustus geen zicht was op de ontwikkeling van de langdurig zieken en de daar 
uit volgende dotatie van € 50.000 aan de voorziening langdurig zieken.  
 

 



 

 
48 

 

5. Incidentele baten en lasten 

In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen. 
Voor zover de incidentele baten of lasten minder bedragen dan € 25.000 zijn 
deze niet opgenomen in het overzicht. 
 

x € 1000

Incidentele baten en lasten Programma

Begroting 

2013 na 1e 

wijziging

Realisatie 

2013
Verschil

 Lasten

Kosten aanbesteding EKD JGZ -€                 27€                   27€                   

Afrekening project Halt u valt KEC -€                 30€                   30€                   

Totale incidentele lasten -€                 57€                   57€                   

Baten

Frictievergoeding Deventer Bedrijfsbureau 300€                 300€                 -€                 

Onttrekking uit reserve vakantietoeslag Bedrijfsbureau 347€                 347€                 -€                 

Totale incidentele baten 647€                 647€                 -€                  
 

6. Bezoldigingsmaximum topfunctionarissen 

Sinds 1 januari 2013 is de WNT (Wet normering topinkomens) van kracht. Deze 
wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de 
bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun 
topfunctionarissen dienen te publiceren. 
 
Voor het jaar 2013 is het generieke maximum bezoldigingsnorm vastgesteld op € 
228.599. Dit is inclusief betaalde belaste kostenvergoedingen en pensioen. 
 
De directeur van een gemeenschappelijke regeling zoals de GGD Noord- en 
Oost Gelderland, valt onder de definitie van een topfunctionaris conform de wet 
normering topinkomens. Van het Dagelijks Bestuur ontvangt alleen de directeur 
van de GGD salaris. De overige leden van het Dagelijks Bestuur en Algemeen 
Bestuur zijn onbezoldigd.  
 
Heel 2013 is Dhr. D.W. ten Brinke in dienst geweest als directeur van GGD 
Noord- en Oost Gelderland.  De bezoldiging over 2013 bedroeg € 124.729, de 
sociale verzekeringspremies bedroegen € 6.957,  de betaalde pensioenpremies 
bedroegen € 21.722 en de belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding 
was nihil in 2013. 
 



 

 
49 

 

7. Balans 

7.1. Balans per 31 december 2013  

x € 1000

 ACTIVA 

 bedragen in € 2013 2012 

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 300 339

Financiële vaste activa 10 10

Totaal vaste activa 310€               349€               

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 31 29

Kortlopende vorderingen

Vorderingen openbare lichamen 409 630

Overige vorderingen 74 120

Liquide middelen

Banken 5.477 6.622

Kassen 3 2

Overlopende activa

 a.  Van overheidslichamen te onvangen 

voorschotbedragen met bepaald bestedingsdoel 289 100

 b.  Overige vooruitbetaalde kosten en nog te 

ontvangen bedragen 381 250

Totaal vlottende activa 6.664€            7.753€            

TOTAAL GENERAAL 6.973€            8.102€            

 Balans per 31 december 
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x € 1000

 PASSIVA 

 bedragen in € 2013 2012 

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

 Algemene reserve 1.474€            1.324€            

Bestemmingsreserves 1.642€            1.970€            

 Nog te bestemmen resultaat 391€               470€               

 Eigen vermogen inclusief resultaat 3.507€            3.765€            

Voorzieningen 488€               682€               

Totaal vaste passiva 3.995€            4.447€            

VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende schulden

Crediteuren 1.233€            2.174€            

Overlopende passiva

 a. Van overheid ontvangen voorschotbedragen ter 

dekking lasten volgende begrotingsjaren. 655€               178€               

 b. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn 

opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot 

betaling komen. 949€                €           1.271 

c. Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate 

van volgende begrotingsjaren komen. 142€               31€                 

Totaal overlopende passiva 1.746€            1.481€            

Totaal vlottende passiva 2.979€            3.655€            

TOTAAL GENERAAL 6.973€            8.102€            

 Balans per 31 december 
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7.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling  

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het 
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor 
geeft. In de financiële verordening GGD zijn nadere kaders opgenomen voor de 
waardering en afschrijving van vaste activa.  
 

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 worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Activa met 
een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd. Voor 
activa die in doorsnee in grotere aantallen tegelijk worden ingekocht, geldt 
daarvoor niet de stuksprijs, maar de gemiddelde waarde van de aanschaf per 
jaar. Op grond van de verwachte gebruiksduur vindt lineaire afschrijving plaats 
op materiële vaste activa. Op de aanschaf van gronden en terreinen wordt niet 
afgeschreven.  
 
De materiële vaste activa met economisch nut worden afgeschreven in: 
a. 40 jaar: nieuwbouw gebouwen (exclusief technische installaties), uitbreiding 

gebouwen (idem) 
b. 25 jaar: renovatie en restauratie van gebouwen in eigendom en aankoop van 

gebouwen 
c. 15 jaar: technische installaties van gebouwen in eigendom. 
d. 10 jaar: meubilair, kantoorinventaris, archiefstellingen, kasten, witgoed, 

keukenapparatuur 
e. 6 jaar: personenauto’s 
f. 5 jaar: specifieke softwarepakketten. 
g. 4 jaar: kantoorapparatuur, audio- en videoapparatuur, 

automatiseringsapparatuur zoals printers, pc’s, ICT-apparatuur, 
netwerkvoorzieningen, telefoonapparatuur en –voorzieningen. 

h. Voor investeringen in gehuurde gebouwen, waarbij de investeringen een 
sterke relatie hebben met het gebouw, gelden afschrijvingstermijnen welke 
niet langer zijn dan de resterende looptijd van het huurcontract. 

i. Kapitaallasten (rente en afschrijving) worden berekend vanaf het halfjaar 
volgend op de aanschaf van de activa. 

 
Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op 
waarborgsommen wordt niet afgeschreven. 
 
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. Een vordering 
wordt als oninbaar beschouwd indien na verloop van één jaar geen betaling heeft 
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plaatsgevonden. Oninbare vorderingen worden ten laste van de exploitatie 
gebracht, tenzij verwacht wordt dat betaling alsnog zal geschieden.  
 
Liquide middelen 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen per 31 december van 
het jaar. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het Dagelijks 
Bestuur stelt jaarlijks een beschouwing over de reserves en voorzieningen op. 
De beschouwing behandelt ten aanzien van de reserves en voorzieningen de 
vorming, besteding en de toerekening en de verwerking van de rente. 
 
Langlopende schulden  
De GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft per 31 december van het jaar geen 
langlopende schulden. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct 
ten laste van de exploitatie gebracht.  
 
Vlottende passiva   
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde per 31 
december van het jaar.  
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7.3. Toelichting op de balans per 31 december 2013 

1.7.3. VASTE ACTIVA 

Toelichting Materiële Vaste Activa 

 
x € 1.000

 Materiële vaste activa  Gebouwen 
 Auto-

matisering 
 Inventaris  Totaal 2013 

Aanschafwaarde 1-1 71€               674€             405€             1.150€          

Investeringen -€              59€               8€                 67€               

Desinvesteringen -€              136-€             -€              136-€             

Aanschafwaarde 31-12 71€               597€             413€             1.081€          

Afschrijvingen 1-1 33-€               554-€             224-€             811-€             

Jaarlijkse afschrijving 14-€               58-€               34-€               107-€             

Desinvesteringen -€              136€             -€              136€             

Afschrijving 31-12 47-€               476-€             258-€             782-€             

Boekwaarde 1-1 38€               120€             181€             339€             

Boekwaarde 31-12 24€               121€             155€             300€              
 
 
In 2013 hebben er geen investeringen of desinvesteringen plaatsgevonden op 
gebouwen. De desinvesteringen en investeringen hebben met name 
plaatsgevonden in automatisering en inventaris. Deze posten worden in 
onderstaand overzicht nader toegelicht.  
 

x € 1.000

 Totaal 2013 

19€                

2€                  

28€                

8€                  

11€                

67€               

-136€              

-136€            

-69€              

Overig

 Investeringsoverzicht materiële vaste activa 

Thin clients

Serverswitches

Laptops

Inventaris Zutphen

Overgang software en hardware naar HSC

Totaal desinvesteringen

Totaal (des)investeringssaldo

Totaal investeringen

 
 
Met ingang van 1 april 2013 voert het HSC (Hét Service Centrum) de 
werkzaamheden op het gebied van I&A (Informatievoorziening en 
Automatisering) voor de GGD uit. Dit betekent dat er een aantal servers, 
hardware en software (ter waarde van € 136.000) buiten gebruik zijn gesteld en 
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zijn gedesinvesteerd. Daar tegenover staat een investering van € 56.000 in thin 
clients, serverswitches, laptops en inventaris voor Zutphen en € 11.000 aan 
investeringen in software.  
 

Toelichting Financiële Vaste Activa 

De financiële vaste activa betreft betaalde waarborgsommen voor sleutels en 
huur van panden. Het verloop van de financiële vaste activa is in 2013 als volgt: 

 

x € 1.000

 Financiële vaste activa  Totaal 2013  Totaal 2012 

Aanschafwaarde 1-1 € 10 € 8

Investeringen € 0 € 2

Desinvesteringen € 0 € 0

Aanschafwaarde 31-12 € 10 € 10

Boekwaarde 1-1 € 10 € 8

Boekwaarde 31-12 € 10 € 10  
 
 

2.7.3. VLOTTENDE ACTIVA 

Toelichting Voorraden 

De boekwaarde van de voorraden betreft de per 31 december aanwezige 
voorraad vaccins: 

 

x € 1.000

Voorraden  Stand 31-12-2013 Stand 31-12-2012

Voorraad vaccins 31€                          29€                          

Totaal voorraad 31€                          29€                           
 

Toelichting Kortlopende vorderingen 

Binnen de kortlopende vorderingen wordt er onderscheid gemaakt in de 
vorderingen op overheidslichamen en vorderingen op bedrijven en particulieren: 
 

x € 1.000

 Kortlopende vorderingen 
  Stand 

31-12-2013 

 Stand 

31-12-2012 

Vorderingen op openbare lichamen 409€          630€          

Overige vorderingen 74€            120€          

Totaal kortlopende vorderingen 483€          750€           
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Toelichting Liquide middelen 

De GGD NOG heeft de volgende liquide middelen: 
 

x € 1.000

Liquide middelen  Stand 31-12-2013 Stand 31-12-2012

Bank Nederlandse gemeenten 3.485€                     1.586€                     

Bank Nederlandse gemeenten - spaar 0€                            2.500€                     

Rabobank 289€                        37€                          

Rabobank - spaar 1.702€                     2.500€                     

Kassen 3€                            2€                            

Totaal liquide middelen 5.480€                     6.624€                      
 
 
 

3.7.3. OVERLOPENDE ACTIVA 

x € 1.000

 Overlopende activa 
  Stand 

01-01-2013 
 Mutatie bij  Mutatie af 

 Stand 

31-12-2013 

 Verloop overlopende activa van overheids-

lichamen met een bepaald bestedingsdoel 

ZAT Bao 13€            8€              -13€           8€              

SOA labdiagnostiek 51€            75€            -51€           75€            

Inzet personeel bij overheidslichamen 24€            96€            -24€           96€            

Overige overlopende activa overheidslichamen 11€            30€            -11€           30€            

Maatwerk jeugdgezondheidszorg -€           61€            -€           61€            

Extra contactmoment -€           20€            -€           20€            

 Totaal overlopende activa met een bepaald 

bestedingsdoel 100€          289€          -100€         289€          

Overige overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen -€           -€           -€           193€          

Vooruit betaalde kosten -€           -€           -€           188€          

 Totaal  overige overlopende activa -€           -€           -€           381€          

 Totaal overlopende activa 100€          289€          -100€         670€           
 

4.7.3. VASTE PASSIVA 

Het eigen vermogen is als volgt samengesteld: 
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x € 1.000

 Eigen vermogen 
 Stand 

1-1-2013 
 Toevoeging  Onttrekking 

 Stand 

31-12-2013 

Algemene reserve 1.324€           150€                 -€              1.474€         

Bestemmingsreserve personele lasten 631€              18€                   -347€            302€            

Bestemmingsreserve ontwikkelkosten GGD 1.340€           -€                 -€              1.340€         

Nog te bestemmen resultaat 470€              391€                 -470€            391€            

Totaal 3.765€           559€                 -817€            3.507€          
 
De algemene reserve vormt de weerstandscapaciteit van de GGD. De 
weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de GGD 
beschikt om risico’s af te dekken. De risico’s zijn niet begroot, niet voorzienbaar, 
onverwachts en substantieel. 
 
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 2013. 
 
 
Van het saldo van 2012 is een bedrag van € 150.000 toegevoegd aan de 
algemene reserve. Daarnaast is een bedrag van € 302.000 terugbetaald aan de 
deelnemende gemeenten: 

 
 
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 31-12-2013 € 302.000 en was op 01-01-
2013 € 631.000. In 2013 is een bedrag van € 18.000 toegevoegd aan deze 
reserve om aan de feitelijke verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Het deel 
dat betrekking heeft op de vakantietoeslag is in 2013 vrijgevallen, conform het 
daartoe genomen besluit in het AB van 4 juli 2013. Het bedrag  voor de 
opgebouwde vakantietoeslag komt daarmee op nihil en het bedrag voor het 
verloftegoed is € 302.000. 
 
De bestemmingsreserve ontwikkelkosten GGD is gevormd voor het digitaliseren 
van informatie en scholing van medewerkers. Een deel is bestemd  voor 
afvloeiing van personeel en het kostenrisico in verband met de aanbesteding van 
het beheer van het digitaal kinddossier. De bestemmingsreserve ontwikkelkosten 
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GGD is een samenvoeging van de bestemmingsreserves Ombuiging en 
mobiliteit en reserve Fusie 2005.  
 
Het saldo van de rekening van baten en lasten bedraag positief € 391.000. Van 
dit saldo is een bedrag van € 347.000 (de vrijgevallen reservering 
vakantietoeslag) bestemd om terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. 
Het algemeen bestuur neemt een besluit hoe de rest van het resultaat (een 
bedrag van € 44.000) wordt bestemd.  
 

5.7.3. VOORZIENINGEN 

x € 1.000

 Voorzieningen 
 Stand 

1-1-2013 
 Toevoeging  Onttrekking  Vrijval 

 Stand 

31-12-2013 

Voorziening WW 184€            77€               -144€           -5€                113€            

Voorziening langdurig zieken 140€            147€             -140€           -€              147€            

Voorziening FPU 104€            9€                 -68€             -€              45€              

Voorziening loopbaanbudget -€             52€               -€             -€              52€              

Voorziening boventallig personeel 254€            21€               -115€           -29€              131€            

Totaal 682€            306€             -466€           -34€              488€             
 
De voorziening WW bestaat uit de WW-aanspraken van (tijdelijk) personeel in 
dienst van de GGD NOG. Voor enkele personeelsleden die langdurig ziek zijn is 
de voorziening langdurig zieken gevormd om de risico’s af te dekken dat deze 
personen niet direct productieve uren realiseren. De voorziening FPU is gevormd 
om te voldoen aan alle toekomstige lasten voor de GGD NOG van oud-
medewerkers die rond de fusie besloten hebben gebruik te maken van de FPU-
mogelijkheden. In de CAO is opgenomen dat iedere medewerker in de periode 
van 2013 tot en met 2015 jaarlijks recht heeft op € 500 voor het individuele 
loopbaanbudget. Om aan deze verplichting te voldoen is een voorziening 
loopbaanbudget getroffen. Voor het afdekken van de risico’s van de salarislasten 
welke niet direct of indirect toegerekend kunnen worden aan onze producten en 
deelprogramma’s is de voorziening boventallig personeel gevormd.   
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6.7.3. OVERLOPENDE PASSIVA 

 
 
 

x € 1.000

 Omschrijving 
 Stand 

1-1-2013 
 Mutatie bij  Mutatie af 

 Stand 

31-12-2013 

 Verloop van overheidslichamen ontvangen 

voorschotbedragen met een specifiek 

bestedingsdoel 

 Bijdragen DD JGZ van gemeenten 163€           -€            -€            163€           

 Bijdrage gemeente Voorst -6€              6€               -€            -€            

 Gezonder Ouder (gem. bijdrage) 14€             -€            -14€            -€            

 Bijdrage SOA -€            385€           -109€          276€           

 Bijdrage RIVM  -€            17€             -€            17€             

 Jeugdgezondheidszorg -€            38€             -27€            11€             

 Gemeente Harderwijk (keten aanpak) 3€               -€            -€            3€               

  Maatschappelijke zorg -€            215€           -46€            168€           

 Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers -€            16€             -€            16€             

Overige bijdragen van overheidslichamen 3€               0€               -3€              0€               

 Totaal overlopende passiva met een 

bepaald bestedingsdoel 178€          677€          -200€         655€          

 Verplichtingen die in het begrotingsjaar 

zijn opgebouwd en in een volgend 

begrotingsjaar tot betaling komen 

Nog te betalen leveringen van leveranciers -€            -€            -€            73€             

Nog te betalen kosten afdelingen -€            -€            -€            329€           

Nog te betalen overige personeelslasten -€            -€            -€            523€           

Overige verplichtingen -€            -€            -€            25€             

 Totaal verplichtingen die in het 

begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een 

volgend begrotingsjaar tot betaling komen -€           -€           -€           949€          

Overige vooruit ontvangen bedragen

Extra contactmoment -€            -€            -€            82€             

Kortlopende projecten 1 -€            -€            -€            48€             

Overig -€            -€            -€            11€             

 Totaal overige vooruit ontvangen 

bedragen -€           -€           -€           142€          

 Totaal overlopende passiva 178€          677€          -200€         1.746€        



 

 
59 

 

8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 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 
lasten van wachtgeld- of werkloosheidsuitkering te betalen. Er kunnen 
daardoor altijd weer nieuwe verplichtingen ontstaan. Voor de bekende 
gevallen is er een voorziening gevormd. 
 

 In maart 2013 is er een leasecontract voor de duur van 48 maanden voor een 
auto afgesloten. De verplichting voor het leasecontract per 31 december 2013 
bedraagt ongeveer € 44.000.  
 

 In september 2011 is een huurovereenkomst voor kopieerapparaten 
afgesloten. De looptijd van het contract is 5 jaar. De jaarlijkse lasten zijn ca € 
100.000 per jaar. De aangegane huurverplichting voor de resterende looptijd 
bedraagt per 31 december 2013 € 233.000. 
 

 De GGD heeft de volgende huurverplichtingen voor kantoorpanden en 
behandelruimten:  
 

o 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 2013 € 559.000; 
 

o In het Lukas Ziekenhuis in Apeldoorn wordt een onderzoeklocatie voor 
TBC gehuurd. Dit contract loopt tot en met 31 december 2016. De 
aangegane huurverplichting per 31 december 2013,  inclusief 
servicekosten, bedraagt ongeveer € 78.000; 
 

o Voor een pand in Doetinchem aan de Gezellenlaan is een 
huurovereenkomst gesloten tot en met 31 december 2015. De 
aangegane huurverplichting per 31 december 2013 bedraagt ongeveer 
€ 170.000. 
 

o Vanaf 1 januari 2012 huurt de GGD een pand aan de Kruisbergseweg 
47 in Doetinchem met een looptijd van 5 jaar. De aangegane 
huurverplichting bedraagt ongeveer € 70.000. 
 

o In Zutphen wordt een spreekkamer in de huisartsenpost van het 
Spittaal gehuurd, hiervoor is een contract afgesloten tot en met 31 
december 2015. De jaarlijkse lasten bedragen € 14.000.  
 

o 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 2015. De aangegane huurverplichting per 31 
december 2013 is € 104.000. 
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Bijlagen 

9. Overzicht afrekening Meldpunt Maatschappelijke Zorg 

 

uren FTE

p. wk

Coördinator 0,74 1.000 89,00€    89.000€    1.005    89,00€    89.467€    467€           

Projectondersteuning 0 58,00€    -€              301       -€        -€          -€            

1.000 € 89.000  €  1.306 € 89.467  €           467 

2.700 € 194.400  €  2.319 € 166.967  €      27.433-

Verpleegk. spreekuur dak- en thuislozen 90 72,00€    6.480€      93         72,00€    6.660€      180€           

Centrale Toegang

Projectcoördinatie 89,00€    -€              -        89,00€    -€          -€            

Projectondersteuning Centrale Toegang 600 58,00€    34.800€    621       58,00€    35.989€    1.189€        

Medewerker Centrale Toegang 900 72,00€    64.800€    869       72,00€    62.590€    2.210-€        

Vervanging 135 72,00€    9.700€      126       72,00€    9.072€      600-€           

Psychiater 100 127,00€  12.700€    -        127,00€  -€          12.700-€      

1.735 € 122.000  €  1.616 € 107.651  €      14.321-

5.525 € 411.880  €  5.333 € 370.744  €      41.108-

Dekking kosten Meldpunt Maatschappelijke Zorg

Budget gemeente Zwolle 331.880€  # 298.734€  

Overige deelnemende gemeenten (Noord Veluwe) 80.000€    # 72.010€    

 Totaal Inkomsten € 411.880 € 370.744

Begroting 2013 (subsidie) Realisatie 2013

Omschrijving 2013 bedrag Realisatie 2013

Totaal generaal

Omschrijving
uren tarief bedrag uren tarief bedrag

Te 

verrekenen 

bedrag

Totaal centrale toegang

Totaal Bemoeizorg

Totaal coördinator
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10. Afrekening subsidieverlening Apeldoorn MZ 

 
 

Financiële verantwoording t.b.v. gemeente Apeldoorn

Afrekening subsidieverlening Apeldoorn maatschappelijke zorg 2013

Omschrijving FTE uren tarief bedrag

Subsidie 

Inzet procesmanager 0,608    820,53         112,00€  91.899,36€          

 €            821  €              91.899 

Kosten

Procesmanager 197,00         112,00€  22.064,00€          

197,00         22.064,00€          

 Resultaat   €              69.835 

Afrekening subsidie

Ontvangen voorschot 91.899,00€          

Kosten 22.064,00€          

 Afrekening  €              69.835 

 Totaal toegekende subsidie 
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11. Afrekening subsidieverlening Zutphen MZ 

Financiële verantwoording t.b.v. gemeente Zutphen

Afrekening subsidieverlening backoffice multiprobleemsituaties 2013

Omschrijving uren tarief bedrag

Subsidie 

Backoffice mutiprobleemsituaties 2013 750,00 € 72,00 54.000,00€   

750,00  €       54.000 

Kosten

Backoffice mutiprobleemsituaties 2013 748,25 65,00€     48.636,25€   

748,25  48.636,25€   

 Resultaat  1,75 € 5.363,75

Afrekening subsidie

Ontvangen voorschot 54.000,00€   

Kosten 48.636,25€   

 Afrekening € 5.363,75

Datum:

Handtekening:

 Totaal toegekende subsidie 
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12. Afrekening algemene inwonerbijdrage 

 
 

Aalten 27.312       365.435€       27.082     362.357€       230-         3.151-€         € 11.574 € 1.468 16.192€     

Berkelland 44.912       600.923€       44.769     599.010€       143-         2.035-€         € 19.132 € 2.426 23.593€     

Bronckhorst 37.438       500.921€       37.216     497.950€       222-         3.071-€         € 15.904 € 2.017 20.993€     

Doetinchem 56.257       752.719€       56.414     754.820€       157         1.948€         € 24.109 € 3.057 25.218€     

Montferland 35.042       468.862€       34.834     466.079€       208-         2.878-€         € 14.886 € 1.888 19.652€     

Oost Gelre 29.996       401.347€       29.873     399.701€       123-         1.727-€         € 12.766 € 1.619 16.112€     

Oude IJsselstreek 39.844       533.113€       39.779     532.243€       65-           978-€            € 17.000 € 2.156 20.133€     

Winterswijk 28.943       387.258€       28.967     387.579€       24           242€            € 12.379 € 1.570 13.706€     

Regio Achterhoek 299.744 4.010.577€    298.934 3.999.739€     810-         11.649-         127.751€   16.199€        155.599€   

Apeldoorn 156.922     2.099.617€    157.315   2.104.876€    393         4.831€         € 67.229 € 8.525 70.923€     

Brummen 21.321       285.275€       21.245     284.258€       76-           1.075-€         € 9.079 € 1.151 11.305€     

Epe 32.522       435.145€       32.385     433.312€       137-         1.921-€         € 13.840 € 1.755 17.516€     

Hattem 11.762       158.000€       11.769     157.469€       7             531-€            € 5.030 € 638 6.198€       

Heerde 18.240       244.051€       18.399     246.179€       159         2.077€         € 7.863 € 997 6.782€       

Lochem 33.256       444.966€       33.308     445.661€       52           605€            € 14.234 € 1.805 15.434€     

Voorst 23.715       317.307€       23.724     317.427€       9             56€              € 10.139 € 1.286 11.368€     

Zutphen 47.159       630.988€       47.240     632.072€       81           956€            € 20.188 € 2.560 21.793€     

Regio Midden IJssel / Oost 

Veluwe 344.897 4.615.349€    345.385 4.621.254€     488         5.000           147.602€   18.716€        161.318€   

Elburg 22.407       299.806€       22.510     301.184€       103         1.317€         € 9.620 € 1.220 9.523€       

Ermelo 26.111       349.365€       26.120     349.486€       9             50€              € 11.163 € 1.415 12.528€     

Harderwijk 45.429       607.840€       45.650     610.797€       221         2.833€         € 19.509 € 2.474 19.149€     

Nunspeet 26.601       355.922€       26.628     356.283€       27           289€            € 11.380 € 1.443 12.534€     

Oldebroek 22.717       303.954€       22.774     304.716€       57           701€            € 9.733 € 1.234 10.266€     

Putten 23.857       319.207€       23.971     320.732€       114         1.460€         € 10.244 € 1.299 10.083€     

Regio Noord Veluwe 167.122 2.236.094€    167.653 2.243.198€     531         6.650           71.647€     9.085€          74.083€     

Totaal GGD NOG 811.763 10.862.019€  811.972 10.862.019€   209         0                  347.000€   44.000€        391.000€   

Bijdrage per inwoner € 13,38 € 13,38

* In 2013 ontvangen bijdrage per gemeente o.b.v. voor 2013 begrote inwoneraantallen

** Inwoneraantallen per gemeente op 1-1-2013 (bron: CBS)

*** - door gemeente terug te ontvangen, + door gemeente te betalen

Totaal aan 

gemeente 

te betalen
Aantal 

inwoners

Bijdrage per 

gemeente*

Aantal 

inwoners**  

Bijdrage per 

gemeente 

Aantal 

inwoners

Correctie 

bijdrage per 

gemeente***

Gemeente

Begroting 2013 Realisatie 2013
Inwonerbijdrage 2013 

te corrigeren
Te betalen 

saldo 

jaarrekening 

2013

Te betalen 

vrijval 

vakantie-

reserve 

 

 





 

 
65 

 

13. Overzicht samenstelling Algemeen Bestuur (per 31-12-2013) 
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