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Voorwoord 
Voor u ligt de nieuwe nota reserves en voorzieningen van de GGD Drenthe. De basis van de 

gepresenteerde stand van deze nota is de besluitvorming in het algemeen bestuur zoals vorig jaar 

heeft plaatsgevonden. In deze geactualiseerde nota wordt ingegaan op de door het dagelijks bestuur 

afgelopen jaar vastgestelde mutaties. De nota reserves en voorzieningen maakt een integraal 

onderdeel uit van de jaarrekening en daarmee van de vastgestelde jaarplancyclus. 

In het volgende hoofdstuk gaan wij eerst op hoofdlijnen in op deze geactualiseerde nota. Hierbij treft 

u tevens een overzicht aan van de doorgevoerde mutaties door het dagelijks bestuur die u gevraagd 

wordt goed te keuren. 

In de bijlagen treft u de overzichten per reserve aan. Tevens hebben wij in de bijlagen een totaal 

financieel overzicht opgenomen. 
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Hoofdlijnen en mutaties 
 

Inleiding 
Alvorens de voorstellen te benoemen, herhalen wij hier de door het algemeen bestuur op 13 

december 2010 vastgestelde algemene uitgangspunten. 

Algemeen 

 Jaarlijks terugkerende lasten worden zoveel mogelijk in de productbegroting opgenomen. 

 Bij elke jaarrekening vindt een inventarisatie van mogelijke risico’s plaats. Voor elk risico wordt 
bepaald of er een reserve voor gevormd kan c.q. moet worden. 

Reserves 

 De maximum norm moet per reserve worden onderbouwd met een reële risicocalculatie; 

 Indien op grond van het vorenstaande de norm niet is te bepalen, dan wordt deze gesteld op 5% 
van het jaarbudget op dat product;  

 Indien het saldo minder bedraagt dan €10.000, dan wordt de reserve opgeheven en vindt 
bekostiging van de activiteit plaats uit de reguliere exploitatie. Indien er in de afgelopen jaren 
bijzondere onttrekkingen van invloed waren op het lage niveau, dan kan hiervan worden 
afgeweken. 

Voorzieningen 

 Uitgangspunt is dat bij voorzieningen de financiële consequenties zijn te berekenen en dat er een 
verplichting aan ten grondslag ligt, (anders had er immers een bestemmingsreserve moeten 
worden gevormd) 

 De norm t.a.v. het maximum benodigde risicobedrag wordt bepaald door de uitkomst van deze 
berekening 

 Indien het saldo minder bedraagt dan €10.000, dan wordt de voorziening opgeheven en vindt 
bekostiging van de activiteit plaats uit de reguliere exploitatie. 

Hoofdlijnen 
Gelet op voorliggende geactualiseerde nota reserves & voorzieningen is een aantal hoofdlijnen te 

onderscheiden. Voor een goed begrip van de nota is het belangrijk om hier kennis van te nemen. 

 Het saldo van de nota reserves en voorzieningen bedraagt na herbestemming en terugstorting 
aan gemeenten €2.531.000. Hiervan wordt een bedrag van €1.167.000 gevormd door de 
algemene reserve en de risicoreserve additioneel werk. Dat betekent dat de GGD een bedrag van 
€1.364.000 heeft in de bestemmingsreserves. Deze bestemmingsreserves zijn in hoofdlijnen 
bedoeld voor organisatieontwikkeling, de nieuwbouw, ondersteuning middelenfunctie en 
frictiekosten als gevolg van wijzigingen in de organisatie. Het gaat hier steeds om incidentele 
bestemmingen en bedragen, waarvoor geen ruimte binnen de exploitatie aanwezig is. 

 De bijzondere bate als gevolg van de definitieve afhandeling van het MOA/Stichting PGA dossier à 
€79.000 en die is toegevoegd aan de Algemene Reserve, stellen wij voor her te bestemmen naar 
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de reserve Organisatieontwikkeling voor de opleiding van onze milieukundigen tot ook GAGS-
functionarissen (zie toelichting tekst). 

 Met het afsluiten van het implementatieproject EKD ontvangen de gemeenten dit jaar een bedrag 
van €59.000 retour naar rato van het aantal inwoners per gemeente. 

 De risicoreservering additioneel werk komt over 2011 hoger uit dan het plafond. Dat betekent dat 
een bedrag van €115.000 kan worden uitbetaald aan de gemeenten. Hiervoor zal nog wel een 
verdeelsleutel moeten worden vastgesteld. 

 Er is over 2011 binnen de nota reserves & voorzieningen sprake van onttrekkingen ter hoogte van 
€696.000 (€522.000 onttrekking en €174.000 terugstorting). Daarnaast is het voorstel €533.000 
aan de reserves & voorzieningen te doteren. Hiervan is een bedrag van €454.000 conform eerdere 
bestuursbesluiten en het vastgestelde beleid binnen de nota reserves & voorzieningen. 

 Eind 2013 zullen de reserves ondersteuning middelen en nieuwbouw nagenoeg op €0 uitkomen, 
omdat dan de nieuwbouw in gebruik wordt genomen. Het gaat hier om een bedrag van €447.000. 

Mutaties 
In deze paragraaf worden alle mutaties vanwege het vertrek van onze controller alleen op 

hoofdlijnen toegelicht. In de bijlage treft u een overzicht hiervan aan in de geactualiseerde financiële 

totaalstaat. 

EKD 

Vorig jaar was het laatste jaar van de EKD-implementatie. In 2011 is nog een bedrag van €71.000 

hiervoor benodigd geweest. Dat betekent dat per saldo een bedrag van €59.000 vrijvalt, dat wordt 

uitgekeerd aan de gemeenten. 

Herbestemming reserve Ondersteuning middelenfunctie 

De mutaties die dit jaar hebben plaatsgevonden in de reserve Ondersteuning middelenfunctie 

hebben te maken met het vertrek van de GGD per 1 januari 2012 uit Emmen. Hiervoor zijn kosten 

gemaakt in het licht van de oplevering van het oude pand en de verhuizing naar Assen. 

De herbestemming van het saldo van de reserve Ondersteuning middelenfunctie is in de vergadering 

van het algemeen bestuur van oktober 2011 geaccordeerd. Vanuit reserve Achtergesteld werk wordt 

wel voorgesteld een bedrag van €60.000 her te bestemmen, zodat de nieuwe bestemming ook 

geheel hieruit kan worden gedekt. Het doel van de herbestemming is het aanstellen van een tijdelijk 

leidinggevende die de transitie van de P&O-, ICT- en facilitaire functie naar de nieuwbouw en de 

integratie van de middelenfunctie begeleid. Hiermee is het algemeen bestuur in oktober 2011 ook 

akkoord gegaan. 

Planning JGZ 

Afgelopen jaar is de invoering van de centrale planning jeugdgezondheidszorg afgerond. De hiervoor 

beschikbare reserve is volledig gebruikt. Dat betekent dat deze reserve met ingang van 2012 is 

opgeheven. 
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Voorbereiding nieuwbouw 

De nieuwbouw aan de Groene Dijk is eind 2011 gekomen in de fase van de concrete bouwvoor-

bereiding. Om deze reden is van deze reserve in 2011 nog weinig gebruik gemaakt. Met ingang van 

2011 worden ook de opslagen die te maken hebben met huisvesting en inrichting aan deze reserve 

toegevoegd. Vanaf het moment van ingebruikname van de nieuwbouw zullen deze bedragen worden 

toegevoegd aan de exploitatie. 

Het bedrag dat in de reserve Voorbereiding nieuwbouw zit, lijkt een groot bedrag. Feitelijk weten wij 

niet of dit bedrag toereikend is. Van deze reserve moeten namelijk onder andere de volgende zaken 

betaald worden: 

 De begeleiding van de inrichting en de mogelijke Europese aanbesteding hiervan. 

 De fysieke verhuizing naar het nieuwe pand. 

 De externe advisering inzake diverse aspecten op ICT- en facilitair terrein, als gevolg van het 
gegeven dat met de ingebruikname van de nieuwbouw deze functies door de GGD en HVD 
geïntegreerd zullen en moeten zijn georganiseerd. 

 De opening. 

 De voorbereiding van de medewerkers op het nieuwe werken, dat als uitgangspunt bij de 
nieuwbouw is genomen. 

Achtergesteld werk 

Met de landelijke HPV-campagne in 2010 is er achtergesteld werk ontstaan. In 2011 is hieraan voor 

verschillende onderdelen een bestemming aan gegeven om een en ander alsnog uit te voeren. Het 

betreft hier achtergesteld werk binnen de jeugdgezondheidszorg, de voorbereiding en realisatie van 

het congres ‘the next generation’ dat in 2010 niet kon worden uitgevoerd, achtergesteld werk binnen 

de technische hygiënezorg en de ontwikkeling van de receptiefunctie. Van de hiervoor bestemde 

€258.000 blijft uiteindelijk nog €114.000 beschikbaar voor 2012. Een eventueel restant valt na dit 

jaar vrij. Overigens wordt voorgesteld een bedrag van €60.000 her te bestemmen naar de reserve 

Ondersteuning middelenfunctie. 

Frictiekosten 

Met het vertrek van een aantal medewerkers, zowel in de afgelopen jaren als vorig jaar, zijn WW- en 

wachtgeldverplichtingen ontstaan. Deze verplichtingen worden uit de reserve Frictiekosten gedekt. 

Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt voorgesteld deze reserve aan te vullen. Voor 2012 achten 

wij dit niet nodig. Wel zal er in 2012 in ieder geval een onttrekking zijn van €190.000. 

Risicoreservering additionele taken 

De risicoreservering additionele taken is ingesteld om mutaties in het volume additionele taken te 

kunnen opvangen. Met de beoogde storting in 2011 en gelet op het genormeerde plafond, houden 

wij hier over 2011 een bedrag van €115.000 over. Dit zal op basis van een door het algemeen bestuur 

nader vast te stellen verdeelsleutel worden uitgekeerd aan de gemeenten. 
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Organisatieontwikkeling 

In het kader van de reserve organisatieontwikkeling is in 2011 uiteindelijk alleen extra geld 

onttrokken voor de ontwikkeling van de RVE’s. Voor een aantal overige geplande zaken is het niet 

gelukt deze in 2011 uit te voeren. Een aantal hiervan staat nu op het programma voor 2012. Voor 

wat betreft de website heeft dat bijvoorbeeld te maken met het gegeven dat wij besloten hebben 

deze website samen met de HVD Drenthe voor te bereiden en te gaan aanschaffen. Dit in het licht 

van de beoogde integratie van de middelenfunctie en het gezamenlijk betrekken van de nieuwbouw 

in 2013. 

Tot slot stellen wij voor een bedrag van €79.000 toe te voegen (zie eerder kopje 

Organisatieontwikkeling). Dit bedrag is bedoeld om onze milieukundigen op te leiden tot GAGS 

(Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen) in het kader van ramp- en crisisbestrijding. Hiervoor zijn 

twee aanleidingen. De eerste is dat de GGD vanaf 1 januari 2012 verantwoordelijk is voor deze 

nieuwe functie. Het bijbehorende budget à €0,07 per inwoner wordt vanuit de begroting van de 

veiligheidsregio overgeheveld naar de GGD. De tweede aanleiding is dat de GAGS-functie de 

komende jaren ook door medewerkers van Drenthe moet worden uitgevoerd, waar op dit moment 

deze functie door medewerkers van Groningen wordt uitgevoerd. Deze medewerkers hoeven gelet 

op hun leeftijd echter geen diensten meer te draaien. Voor het mogen en kunnen uitoefenen van 

deze functie is echter wel een opleiding en dus geld nodig. 

Egalisatieontwikkeling epidemiologisch onderzoek 

Conform besluitvorming vindt hier een dotatie plaats die benut kan worden in die jaren dat de 

onderzoeken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
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Bijlage 1: Rapportage per reserve 
 

In de navolgende rapportages is de stand per reserve geschetst, inclusief de mogelijke ontwikkeling 

voor de vier daaropvolgende jaren. De besluiten van het bestuur uit 2011 zijn in deze rapportage 

verwerkt als zijnde alle goedgekeurd. Daarnaast geeft de rapportage de actuele stand aan van de 

reserves per 31 december 2011. 
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Nummer: 007100 Naam: Algemene Reserve 

Financiële informatie 

Stand per 31 december 2010 € 379.032 

 Dotatie € 11.070 

Stand per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) € 390.102 

Verwacht verloop verdere jaren 2012 2013 2014 2015 2016 

(Te verwachten) stand per 1 januari 390.102 390.102 390.102 390.102 390.102 

      

Te verwachten stand per 31 december 390.102 390.102 390.102 390.102 390.102 

Mogelijke claims 

 
 

Kenmerk reserve 

Nr. Onderwerp Omschrijving 

1. Doel 

De algemene reserve is ingesteld voor de dekking van nadelige 
rekeningresultaten, onvoorziene incidentele uitgaven en andere niet 
voorziene bedrijfsrisico’s, voor zover hierin niet op andere wijze is 
voorzien. 

2. Historische achtergrond 

Deze reserve is in het verleden gevormd door batige saldi en toevoegingen 
vanuit vervallen bestemmingsreserves. 
Het maximale niveau van de algemene reserve is in 2009 teruggebracht 
van 10% naar 5%. 

3. Soort Reserve Structureel 

4. Looptijd Startdatum 2002 Einddatum Niet bepaald 

5. Benodigd peil Minimaal € 0 Maximaal 5% basistaken 

6. Storting Onder andere eventuele jaarrekeningsaldi.  

7. Onttrekking 
De algemene reserve mag niet worden aangewend als structureel 
dekkingsmiddel. Onttrekkingen alleen via besluit Algemeen Bestuur.  

8. Risicocalculatie 
Voor deze reserve wordt een maximum aangehouden van 5% van de 
jaarbegroting van het basistakenpakket (bufferfunctie). Het maximum voor 
2011 bedraagt € 457.000 

9. Ontwikkelingsplanning Zie risicocalculatie 

10. Algemene opmerkingen 
Indien het maximum zoals bij 8. omschreven is overschreden wordt, zal het 
overschot uitgekeerd worden aan de gemeenten conform de 
verdeelsleutel behorende bij het betreffende boekjaar.  
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Nummer: 007402 Naam: EKD 

Financiële informatie 

Stand per 31 december 2010 na resultaatbestemming € 130.000 

 Onttrekking implementatie € -70.966 

Stand per 31 december 2011 € 59.034 

Verwacht verloop verdere jaren 2012 2013 2014 2015 2016 

(Te verwachten) stand per 1 januari 59.034     

Terugstorting gemeenten -59.034        

Te verwachten stand per 31 december 0     

Mogelijke claims 

 

Kenmerk reserve 

Nr. Onderwerp Omschrijving 

1. Doel Implementatiegelden EKD 

2. Historische achtergrond 
Voor de invoering van het Elektronisch Kinddossier zijn diverse kosten 
gemaakt moeten worden. Ondersteuning EKD, aanschaf laptops e.d. 

3. Soort Bestemmingsreserve Incidenteel 

4. Looptijd Startdatum 2008 Einddatum 2011 

5. Benodigd peil Minimaal € 10.000 Maximaal € 150.000 

6. Storting Besluitvorming Algemeen Bestuur 

7. Onttrekking 
Directeur en Dagelijks Bestuur, 
verantwoording achteraf aan Algemeen Bestuur 

8. Risicocalculatie 
Voor de implementatie van het EKD is de periode tot en met 2011 
uitgetrokken. 

9. Ontwikkelingsplanning   

10. Algemene opmerkingen 

Deze reserve bleek niet goed in de boeken te zijn verwerkt. Met deze 
aanpassing en derhalve stopzetting van de reserve in 2011 waarbij het 
surplus teruggaat naar de gemeenten, is de invoering van het EKD 
afgerond. 
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Nummer: 007404 Naam: Ondersteuning middelen 

Financiële informatie 

Stand per 31 december 2010 (na resultaatbestemming) € 329.236 

 

Toevoeging € 60.000 

Onttrekking € -173.846 

Stand per 31 december 2011 € 215.390 

Verwacht verloop verdere jaren 2012 2013 2014 2015 2016 

(Te verwachten) stand per 1 januari 215.390 90.390    

Kosten ondersteuning middelen 2012/13 -125.000 -90.390    

Te verwachten stand per 31 december 90.390 0    

Mogelijke claims 

 

Kenmerk reserve 

Nr. Onderwerp Omschrijving 

1. Doel 
Inzet ondersteuning middelenfunctie tijdens transitie naar nieuwbouw en 
integratie middelenfunctie met HVD 

2. Historische achtergrond 
De reserve huisvesting Emmen is in 2011 omgezet naar de reserve 
ondersteuning middelen. Dit kon omdat besloten is de huisvesting Emmen 
al per 1 januari 2012 te verlaten. 

3. Soort Bestemmingsreserve Incidenteel 

4. Looptijd Startdatum 1 januari 2012 Einddatum 31 december 2013 

5. Benodigd peil Minimaal € 10.000 Maximaal € 215.390 

6. Storting Besluitvorming Algemeen Bestuur 

7. Onttrekking 
Directeur en Dagelijks Bestuur, 
verantwoording achteraf aan Algemeen Bestuur 

8. Risicocalculatie N.v.t. 

9. Ontwikkelingsplanning Na 2013 vervalt deze reservering 

10. Algemene opmerkingen Dit betreft de oude reservering huisvesting Emmen. 
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Nummer: 007418 Naam: Voorbereiding Nieuwbouw 

Financiële informatie 

Stand per 31 december 2010  € 89.000 

 Toevoegingen € 142.610 

Stand per 31 december 2011 € 231.610 

Verwacht verloop verdere jaren 2012 2013 2014 2015 2016 

(Te verwachten) stand per 1 januari 231.610 111.610 11.610   

Te verwachten onttrekkingen -120.000 -100.000 -11.610    

Te verwachten stand per 31 december 111.610 11.610 0   

Mogelijke claims 

Incidentele projectondersteuning, vervanging van in werkgroepen deelnemende medewerkers, verhuizing, 
opening e.d. 

Kenmerk reserve 

Nr. Onderwerp Omschrijving 

1. Doel 
Een zo optimaal mogelijke voorbereiding met betrekking tot de 
tijdsplanning, inrichting, voorbereiding ICT, facilitair, betrokkenheid 
medewerkers, communicatie enzovoort.  

2. Historische achtergrond 

Met het besluit tot nieuwbouw krijgt de GGD te maken met een aantal 
voorbereidingskosten en zal externe deskundigheid nodig zijn en zullen o.a. 
mensuren van medewerkers die mee gaan doen in project- en 
werkgroepen vervangen moeten worden. Dergelijke projecten zijn 
incidenteel en vormen geen onderdeel van de exploitatiebegroting. 

3. Soort Bestemmingsreserve Incidenteel 

4. Looptijd Startdatum 25 juni 2010 Einddatum 31 december 2014 

5. Benodigd peil Minimaal € 10.000 Maximaal € 250.000 

6. Storting Besluitvorming Algemeen Bestuur 

7. Onttrekking 
Directeur en Dagelijks Bestuur, 
verantwoording achteraf aan Algemeen Bestuur 

8. Risicocalculatie 
Het bedrag dat normaliter door de markt gevraagd wordt voor een 
dergelijk ondersteuning in de voorbereiding. 

9. Ontwikkelingsplanning 
De reserve zal in de jaren tot aan de betrekking van de nieuwbouw 
aangewend worden. 

10. Algemene opmerkingen  
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Nummer: 007419 Naam: Achtergesteld werk 

Financiële informatie 

Stand per 31 december 2010  € 258.000 

 
Onttrekkingen € -84.000 

Herbestemming € -60.000 

Stand per 31 december 2011 € 114.000 

Verwacht verloop verdere jaren 2012 2013 2014 2015 2016 

(Te verwachten) stand per 1 januari 114.000     

Onttrekkingen 2012 -114.000     

Te verwachten stand per 31 december 0     

Mogelijke claims 

 

Kenmerk reserve 

Nr. Onderwerp Omschrijving 

1. Doel 
Inhalen van de in 2009 als gevolg van de “Nieuwe Griep” opgelopen 
achterstanden. 

2. Historische achtergrond 

Met de aanpak van de Mexicaanse griep is binnen de GGD het nodige werk 
blijven liggen. Omdat dit werkzaamheden waren die de GGD feitelijk wel 
had moeten uitvoeren, zijn deze met instemming van de gemeenten 
doorgeschoven naar 2010 en 2011. 

3. Soort Bestemmingsreserve Incidenteel 

4. Looptijd Startdatum 25 juni 2010 Einddatum 31 december 2012 

5. Benodigd peil Minimaal € 10.000 Maximaal € 178.000 

6. Storting Besluitvorming Algemeen Bestuur 

7. Onttrekking 
Directeur en Dagelijks Bestuur, 
verantwoording achteraf aan Algemeen Bestuur 

8. Risicocalculatie N.v.t. 

9. Ontwikkelingsplanning 
In 2011 zijn niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. 
De overige werkzaamheden worden in 2012 uitgevoerd 

10. Algemene opmerkingen  
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Nummer: 007422 Naam: Risicoreservering 

Financiële informatie 

Stand per 31 december 2010 (na resultaatbestemming) € 624.253 

 Dotatie € 277.206 

Stand per 31 december 2011 € 891.343 

Verwacht verloop verdere jaren 2012 2013 2014 2015 2016 

(Te verwachten) stand per 1 januari 891.943 pm pm pm pm 

Terugstorting -115.222     

Dotatie pm     

Te verwachten stand per 31 december 776.121 pm pm pm pm 

Mogelijke claims 

 

Kenmerk reserve 

Nr. Onderwerp Omschrijving 

1. Doel Het opvangen van risico van additioneel werk 

2. Historische achtergrond 

Met de presentatie van de kostprijsnotitie en de invoering van de “hybride 
organisatie” is vastgesteld dat de tarieven die gebruikt worden bij de 
uitvoering van de additionele taken een element bevat ter dekking van 
risico’s op dit gebied. Daarbij gaan wij uit van een risicoreservering van 
33% van het personele volume additioneel. 

3. Soort Bestemmingsreserve Incidenteel 

4. Looptijd Startdatum 25 juni 2010 Einddatum pm 

5. Benodigd peil Minimaal  Maximaal Zie 8. 

6. Storting Besluitvorming Algemeen Bestuur 

7. Onttrekking 
Directeur en Dagelijks Bestuur, 
verantwoording achteraf aan Algemeen Bestuur 

8. Risicocalculatie 
“Personeelsvolume additionele taken per einde jaar” x “gemiddeld 
jaarsalaris” 33 “% worstcase scenario” 

9. Ontwikkelingsplanning Zie verwacht verloop verdere jaren hierboven. 

10. Algemene opmerkingen 

Na 2011 zal mogelijk bij gelijkblijvend volume ieder jaar een overschot 
kunnen worden uitgekeerd aan gemeenten. Over 2011 bedraagt dit 
overschot € 115.000. In de jaren vanaf 2012 zal dat naar verwachting hoger 
liggen 
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Nummer: 007420 Naam: Frictiekosten 

Financiële informatie 

Stand per 31 december 2010 (na resultaatbestemming) € 482.000 

 Onttrekkingen € -119.005 

Stand per 31 december 2011 € 362.995 

Verwacht verloop verdere jaren 2012 2013 2014 2015 2016 

(Te verwachten) stand per 1 januari 362.995 172.995 pm   

Onttrekkingen -190.000 pm     

Te verwachten stand per 31 december 172.995 pm pm   

Mogelijke claims 

 

Kenmerk reserve 

Nr. Onderwerp Omschrijving 

1. Doel Opvangen frictiekosten 

2. Historische achtergrond 

Ontwikkelingen in de organisatie hebben ertoe geleid dat deze reserve is 
gevormd. In de vergadering van 25 juni 2010 is het Dagelijks – en 
Algemeen Bestuur mondeling op de hoogte gebracht van de 
achtergronden. 

3. Soort Bestemmingsreserve Incidenteel 

4. Looptijd Startdatum 25 juni 2010 Einddatum 31 december 2014 

5. Benodigd peil Minimaal € 0 Maximaal € 500.000 

6. Storting Besluitvorming Algemeen Bestuur 

7. Onttrekking 
Directeur en Dagelijks Bestuur, 
verantwoording achteraf aan Algemeen Bestuur 

8. Risicocalculatie Inschatting op basis van bestaande afspraken. 

9. Ontwikkelingsplanning 

Op basis van actuele inzichten en ontwikkelingen wordt de planning steeds 
bijgesteld. Op dit moment moeten wij constateren dat een aantal mensen 
dat WW-wachtgeld ontvangt als gevolg van de economische 
ontwikkelingen langer doen over het vinden van een nieuwe baan dan 
waarvan eerder is uitgegaan 

10. Algemene opmerkingen  
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Nummer: 007424 Naam: Organisatieontwikkeling 

Financiële informatie 

Stand per 31 december 2010 (na resultaatbestemming € 373.500 

 

Onttrekkingen € -51.959 

Egalisatie opleiding FG-artsen conform beleid € 3.547 

Opleiding GAGS € 79.000 

Stand per 31 december 2011 € 404.088 

Verwacht verloop verdere jaren 2012 2013 2014 2015 2016 

(Te verwachten) stand per 1 januari 404.088 304.088 204.088 104.088 pm 

Diverse onttrekkingen -100.000 -100.000 -100.000 pm pm 

Te verwachten stand per 31 december 304.088 204.088 104.088 pm pm 

Mogelijke claims 

 

Kenmerk reserve 

Nr. Onderwerp Omschrijving 

1. Doel Aansluiten op verwachte – en gesignaleerde ontwikkelingen. 

2. Historische achtergrond 

Het betreft onder andere een onderzoek naar de beste oplossing voor de 
post & archieffunctie, het op peil houden van de kwaliteit volgens de 
daartoe geldende normen, het opstellen van een nieuw en actueel 
functieboek (mede als gevolg van het voorgenomen besluit de 
uitloopschalen af te schaffen), de verwachte en benodigde externe 
ondersteuning bij de integratie van de middelenfunctie met die van de 
HVD en een egalisatiereserve voor opleidingskosten. Tot slot wordt er een 
bedrag gereserveerd voor de actualisatie van de website ook qua techniek. 
Mede gelet op onze ervaringen bij de communicatie via de website over de 
Mexicaanse griep bleek de website niet over die faciliteiten te beschikken 
om communicatie gemakkelijk en snel via de website te laten lopen. Maar 
ook bij crises, rampen en evenementen is een verbetering van het gebruik 
va de moderne communicatiemiddelen onontbeerlijk. Voor 
organisatieontwikkeling zijn geen structurele posten opgenomen in de 
begrotingen. 

3. Soort Bestemmingsreserve Incidenteel 

4. Looptijd Startdatum 25 juni 2010 Einddatum 31 december 2015 

5. Benodigd peil Minimaal € 10.000 Maximaal € 500.000 

6. Storting Besluitvorming Algemeen Bestuur 

7. Onttrekking 
Directeur en Dagelijks Bestuur, 
verantwoording achteraf aan Algemeen Bestuur 

8. Risicocalculatie 
Realistische inschatting van de te verwachten kosten bij de onder 2. 
genoemde onderwerpen. 

9. Ontwikkelingsplanning 
Verwacht wordt dat deze reserve in de jaren 2010 tot en met 2015 geheel 
uitgenut wordt. 

10. Algemene opmerkingen  
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Nummer: 007426 Naam: Egalisatie epidemiologische onderzoeken 

Financiële informatie 

Stand per 31 december 2010 (na resultaatbestemming) € 16.000 

 Voorgestelde dotatie € 20.000 

Stand per 31 december 2011 € 36.000 

Verwacht verloop verdere jaren 2012 2013 2014 2015 2016 

(Te verwachten) stand per 1 januari 36.000 20.000 20.000 4.000 20.000 

Benutting van de reserve  -16.000 -16.000 -16.000 0 -16.000 

Toevoegingen   16.000   16.000 16.000 

Te verwachten stand per 31 december 20.000 20.000 4.000 20.000 20.000 

Mogelijke claims 

2011 Ouderenonderzoek 
2012 Volwassenenonderzoek 
2013 Jeugdonderzoek 

Kenmerk reserve 

Nr. Onderwerp Omschrijving 

1. Doel Egalisatie van de kosten van 3 onderzoeken per 4 jaar. 

2. Historische achtergrond 
Er heeft altijd een onbalans gezeten tussen de tijdstippen van onderzoeken 
en de kosten daarvan vergeleken met de reguliere financiering via de 
(jaar)begrotingen. 

3. Soort Bestemmingsreserve Incidenteel 

4. Looptijd Startdatum 27 juni 2011 Einddatum p.m. 

5. Benodigd peil Minimaal € 0 Maximaal € 50.000 

6. Storting Besluitvorming Algemeen Bestuur 

7. Onttrekking 
Directeur en Dagelijks Bestuur, 
verantwoording achteraf aan Algemeen Bestuur 

8. Risicocalculatie 
Realistische inschatting van de te verwachten kosten bij de onder 2. 
genoemde onderwerpen. 

9. Ontwikkelingsplanning Eéns per 4 jaar zal deze reserve op op bijna “€ 0” uitkomen.  

10. Algemene opmerkingen 
Als uitzondering op algemeen beleid (wanneer een reserve beneden de € 
10.000 komt, wordt deze opgeheven) wordt dat voor deze reserve 
toegestaan. 
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Bijlage 2: Het kader 
 

Bij de beoordeling van iedere reserve en/of voorziening wordt een checklist gehanteerd. Deze 

checklist was ook opgenomen in de Nota Reserves en Voorzieningen van 13 december 2010. 

Checklist 
Voor de checklist hebben wij de volgende onderwerpen benoemd: 

Nr. Onderwerp Omschrijving 

1 Doel (aard en reden) Omschrijving van de aard en reden van de reserve c.q. de 
voorziening 

2 Historische achtergrond Omschrijving van de historische achtergrond van de reserve 
c.q. de voorziening 

3 Soort Kenmerken van de reserve c.q. de voorziening 

4 Looptijd Looptijd van de reserve, met start- en einddatum 

5 Benodigd minimaal/maximaal peil Bedrag of percentage van een bepaalde grootheid 

6 Storting Bronnen / bedrag / bepaling te storten bedrag 

7 Onttrekking Voorwaarden / bedrag / bepaling te onttrekken bedrag 

8 Risicocalculatie Onderliggende argumentatie voor bepaling hoogte van de 
reserve c.q. de voorziening 

9 Ontwikkelingsplanning Verwachte verloop van de reserve c.q. de voorziening 

10 Algemene opmerkingen Eventueel toelichting 

 

Toelichting checklist 

Hierna volgt een toelichting van de bovengenoemde onderwerpen. Voor het gemak dient overal 

waar reserve geschreven is, reserve c.q. voorziening gelezen te worden, tenzij nadrukkelijk iets 

anders is vermeld. 

1. Doel (aard en reden) 

Een korte en bondige beschrijving van het doel van de reserve. Deze omschrijving sluit aan bij de 

toelichting op de balans, als onderdeel van de jaarrekening. Buiten de Algemene Reserve heeft elke 

reserve een bepaald doel of bestemming.  

2. Historische achtergrond 

Bij de historische achtergrond wordt zo nodig aangegeven hoe de reserve is ontstaan wordt overige 

van belang zijnde aanvullende informatie gegeven. 
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3. Soort 

Aangegeven dient te worden of het gaat om een:  

 algemene reserve 

 bestemmingsreserve 

 voorziening 
 
Bij ‘soort’ is tevens aangegeven of het gaat om een structurele dan wel om een incidentele reserve. 
Veel bestemmingsreserves zijn incidenteel. 

4. Looptijd  

Vaststelling van de duur van een reserve bevordert de beheersbaarheid. Zoals in de inleiding van dit 

hoofdstuk is aangegeven zijn er incidentele reserves maar ook structurele reserves. Een 

bestemmingsreserve kan beter worden gelimiteerd in looptijd. 

5. Benodigd minimaal/maximaal peil 

Het aangeven van een bodem en plafond van een reserve voorkomt dat een reserve ontoereikend of 

meer dan toereikend is. Het is echter niet eenvoudig dit per reserve aan te geven. Met deze nota 

Reserves en Voorzieningen wordt door de GGD voor het eerst grenzen aangegeven.  

Voor het maximum dat een individuele reserve mag bedragen geldt als voorwaarde dat er een zo 

reëel mogelijke risicocalculatie aan ten grondslag dient te liggen. Voor zover niet anders is 

aangegeven wordt een reserve opgeheven indien het saldo minder dan € 10.000 bedraagt.  

Wanneer een structurele reserve onder het minimum dreigt te zakken, moet deze worden aangevuld 

uit andere reserves dan wel uit de algemene middelen. Wanneer een reserve boven het maximum 

uitkomt, kunnen de middelen door het Algemeen Bestuur worden aangewend voor incidenteel 

gebruik elders, voor aanvulling van een reserve die onder het minimum dreigt uit te komen of voor 

storting in de Algemene Reserve. 

6 en 7. Stortingen en onttrekkingen 

De stortingen en onttrekkingen dienen zoveel mogelijk voorwaardelijk te zijn geformuleerd. Voor wat 

betreft onttrekkingen spreken we hier over de beschikkingsmacht; de verantwoording loopt 

uiteindelijk altijd via het Algemeen Bestuur, conform de regels van het BBV. 

8. Risico calculatie 

Feitelijk gaat het hier om een onderbouwing van de hierboven genoemde punten. Waarom is de 

reserve noodzakelijk? Wat is de reden van het genoemde bedrag of percentage bij het minimum? 

Waarom is de looptijd bepaald op voortdurend / eindig? Waarop zijn de stortingen dan wel 

onttrekkingen bepaald? Dit onderdeel dient nog verder te worden ontwikkeld. 
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9. Ontwikkelingsplanning 

Het is goed om voor een reserve of voorziening een ontwikkelingsplan op te stellen voor de duur van 

de reserve of voorziening. Is geen einddatum bepaald, dan geldt afhankelijk van de bestemming van 

de reserve of voorziening, in het algemeen een periode van 10 of 25 jaar. De planning geeft aan wat 

de gewenste ontwikkeling van een reserve of voorziening is. In de begroting kan hiermee rekening 

worden gehouden. 

10.  Algemene opmerkingen 

Hier wordt in het kort enkele zaken aangaande de reserve besproken. Er kan gedacht worden aan de 

oorsprong, of aan mogelijke bestemmingswijzigingen en dergelijke. 
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Bijlage 3: Overzicht verloop reserves 



 

 

 
 
  

Algemene

Reserve EKD Ondersteuning Planning Voorbereiding Achtergesteld Frictie Risiko Organisatie- Egalisatie Algemeen Bestemming TOTAAL

Nr Omschrijving Middelen JGZ Nieuwbouw werk add taken ontwikkeling Epid onderz

7100 7402 7404 7409 7418 7419 7420 7422 7424 7426

Eindstand 2010 vóór resultaatbestemming 247.034         150.000         256.000         62.000            100.000         178.000         310.000         305.000         444.000         -                       247.034         1.805.000      2.052.034           

Specificatie resultaatbestemming

a. Mutaties cf nota Reserves en Voorzieningen 2010

1 Aanvulling bestemmingsreserve "7422 Risicoreservering" 417.653         -                       417.653         417.653               

2 Ophoging van de bestemmingsreserve "7404 Huisvesting Emmen" 73.236            -                       73.236            73.236                 

3 Achtergesteld werk "Technische Hygiënezorg-inspecties Kinderopvang 80.000            -                       80.000            80.000                 

4 Organisatieontwikkeling  - scholingsgelden forensisch geneeskundigen 32.500            -                       32.500            32.500                 

5 Kapitaallasten KD+ ter dekking van de extra afschrijvingslasten -20.000          -                       -20.000          -20.000                

6 Huisvesting Emmen voor dekking van de lasten 2010 hiervoor -100.000        -                       -100.000        -100.000             

7 Uitvoering achterstand JGZ ter dekking van de lasten hiervoor -33.000          -                       -33.000          -33.000                

8 Voorbereiding nieuwbouw voor een aanvullend onderzoek naar HNW -11.000          -                       -11.000          -11.000                

9 Frictiekosten voor een vertrokken medewerker -36.000          -                       -36.000          -36.000                

10 Risicoreservering voor opbouw productgroep Forensische geneeskunde -98.400          -                       -98.400          -98.400                

11 Organisatieontwikkeling  voor een vertrokken medewerker -30.000          -                       -30.000          -30.000                

12 Organisatieontwikkeling ter tijdelijke vervanging -45.000          -                       -45.000          -45.000                

13 Organisatieontwikkeling voor inlopen achterstanden P&O -20.000          -                       -20.000          -20.000                

Subtotaal -                      -20.000          -26.764          -33.000          -11.000          80.000           -36.000          319.253         -62.500          -                      -                      209.989         209.989              

b. Herschikkingen

14 Organisatieontwikkeling 58.000            -                       58.000            58.000                 

15 Organisatieontwikkeling voor saldo onderdeel met karakter  frictiekosten -58.000          -                       -58.000          -58.000                

Subtotaal -                      -                      -                      -                      -                      -                      58.000           -                      -58.000          -                      -                      -                      -                            

c. Nieuwe bestemmingen o.b.v. actuele inzichten

16 Ophoging van de bestemmingsreserve "7404 Huisvesting Emmen" 100.000         -                       100.000         100.000               

17 Organisatieontwikkeling voor de integratie van de middelenfuncties 50.000            -                       50.000            50.000                 

18 Frictiekosten om de thans bepaalde risico's op dit gebied te dekken 150.000         -                       150.000         150.000               

19 Terug te betalen bijdragen Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 61.747            61.747            -                       61.747                 

20 Toevoeging saldo van resultaat 2010 aan Algemene Reserve 70.251            70.251            -                       70.251                 

Subtotaal 131.998         -                      100.000         -                      -                      -                      150.000         -                      50.000           -                      131.998         300.000         431.998              

Totaal resultaatbestemming 2010 131.998         -20.000          73.236            -33.000          -11.000          80.000            172.000         319.253         -70.500          -                       131.998         509.989         641.987               

(resultaat 2010)

Stand reserves na resultaatbestemming 2010 379.032         130.000         329.236         29.000            89.000            258.000         482.000         624.253         373.500         -                       379.032         2.314.989      2.694.021           

Nieuwe geaccordeerde bestemmingen o.b.v. actuele inzichten

21 Organisatieontwikkeling: refereerbijeenkomsten GROP -11.500          -                       -11.500          -11.500                

22 Herschikking Egalisatie EPI onderzoeken -16.000          16.000            -                       -                       -                            

24 Inzet 2011 medische milieukunde (k€ 60 niet gebruikt) -                       -                       -                       -                            

Subtotaal -                      -                      -                      -                      -                      -16.000          -                      -                      -11.500          16.000           -                      -11.500          -11.500               

Bestemmingen voortkomend uit latere DB's

25 THZ -80.000          -                       -80.000          -80.000                

26 Inzet JGZ artsen -43.000          -                       -43.000          -43.000                

27 Uitbreiden contracturen secretariaat JGZ (tot aug 2012) -7.000             -                       -7.000             -7.000                  

28 Uitbreiden formatie jeugdverpleegkundige (tot aug 2012) -16.000          -                       -16.000          -16.000                

29 Tijdelijke verlenging contracturen jeugdarts -17.500          -                       -17.500          -17.500                

30 Op orde brengen receptiefunctie -25.000          -                       -25.000          -25.000                

31 Inhuur tijdelijk manager P&O/ICT/FZ t/m 2013 -200.000        -                       -200.000        -200.000             

32 Opleidingen -72.500          -                       -72.500          -72.500                

33 Congres huiselijk geweld -25.000          -                       -25.000          -25.000                

34 HKZ-certificering (kwaliteit) -20.000          -                       -20.000          -20.000                

35 Digitale communicatie (website) -32.000          -                       -32.000          -32.000                

Subtotaal -                      -                      -200.000       -                      -                      -213.500       -                      -                      -124.500       -                      -                      -538.000       -538.000             

GEPROGNOTISEERDE  eindstand per 31-12-2011 (excl result 2011) 379.032         130.000         129.236         29.000            89.000            28.500            482.000         624.253         237.500         16.000            379.032         1.765.489      2.144.521           

TOTALEN

OVERZICHT STAND RESERVES NA RESULTAATBESTEMMING 2010 + BESTUURSBESLUITEN 2011

Mutaties reserves GGD

Bestemmingsreserves

Bijlage 3a. 



 

 

 Algemene

Reserve EKD Ondersteuning Planning Voorbereiding Achtergesteld Frictie Risiko Organisatie- Egalisatie Algemeen Bestemming TOTAAL

Nr Omschrijving Middelen JGZ Nieuwbouw werk add taken ontwikkeling Epid onderz

7100 7402 7404 7409 7418 7419 7420 7422 7424 7426

Stand reserves na resultaatbestemming 2010 379.032         130.000         329.236         29.000            89.000            258.000         482.000         624.253         373.500         -                       379.032         2.314.989      2.694.021           

Mutaties t.g.v. daadwerkelijke exploitatie 2011 cf bestuursbesluiten

6/31 Inhuur tijdelijk manager P&O/ICT/FZ t/m 2013 + sluiting/huur Emmen -173.846        -                       -173.846        -173.846             

7 Planners -29.000          -                       -29.000          -29.000                

Uitkeringen WW wachtgeld AGZ -9.516             -                       -9.516             -9.516                  

26 Inzet JGZ artsen -43.000          -                       -43.000          -43.000                

22 Herschikking Egalisatie EPI onderzoeken -16.000          16.000            -                       -                       -                            

EKD 2011 -70.966          -                       -70.966          -70.966                

Frictiekosten diverse medewerkers -119.005        -                       -119.005        -119.005             

32 Opleidingen -51.959          -                       -51.959          -51.959                

33 Congres huiselijk geweld -25.000          -                       -25.000          -25.000                

Subtotaal -                      -70.966          -173.846       -29.000          -                      -84.000          -119.005       -9.516            -51.959          16.000           -                      -522.292       -522.292             

EINDSTAND RESERVES 2011 VÓÓR RESULTAATBESTEMMING 2011 379.032         59.034           155.390         -                      89.000           174.000         362.995         614.737         321.541         16.000           379.032         1.792.697     2.171.729           

Voorstel bestemming resultaat  t.b.v. exploitatie 2011

Dotatie Egalisatie EPI onderzoeken (uit result basis AGZ) 20.000            -                       20.000            20.000                 

Toevoeging WW-wachtgeld risico uit resultaat additionele taken 2011 277.206         -                       277.206         277.206               

Dotatie algemene reserve 11.070            11.070            -                       11.070                 

Toevoeging Werkplek risico uit resultaat additionele taken 2011 98.490            -                       98.490            98.490                 

Toevoeging Huisvesting risico uit resultaat additionele taken 2011 44.120            -                       44.120            44.120                 

Egalisatie opleiding FG artsen (storting € 21.000 - onttrekking € 17.453) 3.547              -                       3.547              3.547                   

THZ - vrijval (restant k€ 20 in 2012) herbestemming 60.000            -60.000          -                       -                       -                            

Bijzondere bate l iquidatie MOA en PGA 79.000            79.000            -                       79.000                 

Herbestemming AR ( deel bate MOA-PGA) t.b.v. opleiding MMK artsen GAGS -79.000          79.000            -79.000          79.000            -                            

Subtotaal (resultaat 2011) 11.070           -                      60.000           -                      142.610         -60.000          -                      277.206         82.547           20.000           11.070           522.363         533.433              

EINDSTAND RESERVES PER 31-12-2011 390.102         59.034            215.390         -                       231.610         114.000         362.995         891.943         404.088         36.000            390.102         2.315.060      2.705.162           

Terugstorting c.q. herbestemmen reserves

Bovenbestuurlijk deel risicoreserve -115.222        -                       -115.222        -115.222             

Vrijval projectbegroting EKD -59.034          -                       -59.034          -59.034                

Subtotaal -                       -59.034          -                       -                       -                       -                       -                       -115.222        -                       -                       -                       -174.256        -174.256             

Eindstand reserves na terugstorting gemeenten c.q. herbestemming 390.102         -                       215.390         -                       231.610         114.000         362.995         776.721         404.088         36.000            390.102         2.140.804      2.530.906           

VERWACHTE OMVANG onttrekkingen reserves in 2012 -                       -                       -                            

Frictiekosten -190.000        -                       -190.000        -190.000             

Archieffunctie -20.000          -                       -20.000          -20.000                

Opleiding MMK artsen GAGS -26.500          -                       -26.500          -26.500                

29 Tijdelijke verlenging contracturen jeugdarts -17.500          -                       -17.500          -17.500                

28 Uitbreiden formatie jeugdverpleegkundige (tot aug 2012) -16.000          -                       -16.000          -16.000                

THZ -20.000          -20.000          -20.000                

Opleidingen -20.541          -                       -20.541          -20.541                

Egalisatiereserve EPI -16.000          -                       -16.000          -16.000                

Kosten ondersteuning middelen 2012 -125.000        -                       -125.000        -125.000             

Kosten voorbereiding nieuwbouw 2012 -120.000        -                       -120.000        -120.000             

Overige kosten organisatieontwikkeling -39.959          -                       -39.959          -39.959                

Subtotaal -                       -                       -125.000        -                       -120.000        -73.500          -190.000        -                       -87.000          -16.000          -                       -611.500        -611.500             

GEPROGNOTISEERDE eindstand reserves per 31-12-2012 390.102         -                       90.390            -                       111.610         40.500            172.995         776.721         317.088         20.000            390.102         1.529.304      1.919.406           

Bestemmingsreserves TOTALEN

Mutaties reserves GGD

OVERZICHT STAND RESERVES NA RESULTAATBESTEMMING 2011 + VOORSTEL BESTEMMINGEN 2012Bijlage 3b. 


