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Onderwerp : Jaarrekening 2012 en begroting 2014 GGD 
Inhoud  : Vragen en opmerkingen betrokken gemeenten  
Voor  : Input overleg GGD met de gemeenten  
Wanneer : Maandag 8 april 2013 
 
 
Jaarstukken 2012 

• Adviesblad: Hoe is de opbouw van €695k organisatieontwikkeling; op grond van het 5e bolletje 
(p43) komen we op €602k? 
 
Het verschil wordt veroorzaakt door een verschillende manier van presenteren. In het AB-
voorstel worden de onttrekkingen aan de reserves gerangschikt naar thema. In de 
jaarrekeningen zijn ze gepresenteerd naar onttrekkingen per reserve . De specificaties 
overlappen elkaar deels.  In onderstaande tabellen zijn beide bedragen nader gedetailleerd: 
 

Nadere detaillering onttrekkingen organisatieontwik keling AB-voorstel 
Kosten organisatieontwikkeling (reorganisatie), i.c. kosten 
assessment, plaatsingsprocedure, management development, 
c.a. 

€ 100k 

Ontwikkeling en actualisering van het functieboek € 50k 
Opleidingen 
- Gaggs € 75k 
- Forensische geneeskunde (regulier) € 44k 

€ 119k 

Pilots decentralisatie  jeugdgezondheidszorg € 150k 
Communicatie (laatste fase ontwikkeling Intranet/Extranet) € 26k 
Professionalisering Gezondheidsbevordering € 250k 
Totaal € 695k 

 
Specificatie onttrekkingen frictiekostenreserve (Ja arverslag)  
Frictiekosten voormalig personeel en incidentele kosten € 202k 
Pilots decentralisatie  jeugdgezondheidszorg € 150k 
Professionalisering Gezondheidsbevordering € 250k 
Subtotaal € 602K 
Reguliere toevoegingen (risico-opslag additionele taken) -€ 231k  
Per saldo een onttrekking van  € 371k 

 
• Financiële collega’s hebben behoefte aan het Rapport van bevindingen van de accountant. Is 

dat beschikbaar? 
 
Het accountantsverslag met daarin de bevindingen van de accountant is toegevoegd aan de 
stukken, die voor zienswijze aan de gemeenten zijn aangeboden. Dit was op het moment van 
de AB-behandeling nog niet beschikbaar, omdat er nog discussie was of de GGD een melding 
zou moeten maken op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde 
topinkomens (WOPT). Inmiddels is duidelijk dat de GGD deze melding moet doen en ook 
heeft gedaan. De jaarstukken die nu voor zienswijze aan de gemeenten zijn aangeboden zijn 
op twee punten nog gewijzigd: 
- De WOPT-melding is opgenomen; 
-  De controleverklaring van de accountant is onderdeel geworden van de jaarstukken. 
Tevens is aan de jaarstukken het accountantsverslag toegevoegd en is en een brief met 
toelichting op de WOPT-melding aan de colleges verzonden. 
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• Op p21 noemt u de rapportages met recente gegevens over kinderen en jongeren in Drenthe. 

Deze worden per school teruggekoppeld. Graag zouden we jaarlijks een overzicht per 
gemeente ontvangen, zeker in de jaren zonder jeugdonderzoek. Dit hoeft niet herleidbaar 
naar de scholen te zijn. 
 
Wij zijn inmiddels in gesprek met een aantal gemeenten om deze rapportage te maken. Het is 
een wens die breed leeft en waaraan wij zeker tegemoet zullen komen.  
 

• Op p28 lezen we niet dat de uitloopschaal is afgeschaft, terwijl dat traject al jaren loopt. 
Wanneer kunnen we dit tegemoet zien? Wanneer zijn de resultaten van het 
personeelsinfosysteem beschikbaar? 
 
In 2012 hebben wij een intentieovereenkomst afgesloten met de vakbonden over een 
herziening van het beloningsbeleid. Onderdeel van die herziening is het afschaffen van het 
automatisme van de uitloopschaal. Wij verwachten dit jaar het herziene beloningsbeleid te 
kunnen vaststellen. 
 
De eerste resultaten van het personeelssysteem verwachten wij dit jaar te krijgen. Overigens 
gaat het hier vooral om het beheer en de vastlegging van de onderliggende 
personeelsgegevens. Dit gebeurt nu nog veelal in fysieke dossiers. In het tweede kwartaal van 
2013 zullen wij een extra inzet plegen op het meer digitaal vastleggen van 
personeelsgegevens. Overigens zal de definitieve keuze van een 
personeelsinformatiesysteem mede afhangen van de vorm en inhoud van de toekomstige 
samenwerking met de HV en mogelijk de Drentse gemeenten. 
 

• Uitgangspunt is dat het orgaan dat de begroting vaststelt ook de begrotingswijzigingen 
vaststelt. Op pag. 32 staat dat het DB een tussentijdse begrotingswijziging heeft vastgesteld. 
Waar kunnen we terugvinden hoe deze bevoegdheid is geregeld? Deze begrotingswijziging 
zou het volume van baten en lasten niet veranderen, maar dit lijkt tegenstrijdig met tabel p32.  
 
In de 2012 heeft het DB, voor het eerst, tussentijdse begrotingswijzigingen vastgesteld, ter 
verbetering van het interne beheer. Uitgangspunt dat hierbij is gehanteerd is dat het DB geen 
besluiten neemt over de hoogte van de inwonerbijdragen voor basistaken  en dat lastenuitzet 
gedekt moet worden door meer baten. Met name in de additionele begroting komt dit  voor: er 
komen regelmatig producten bij en er verdwijnen ook producten. Kort gezegd: de 
begrotingswijzigingen hadden geen betrekking op de inwonerbijdragen en extra uitgaven 
werden en worden gedekt door extra inkomsten. In die zin zijn ze benoemd als technische 
wijzigingen. 
 
Wat wij ons echter niet gerealiseerd hebben is dat het BBV voorschrijft dat het AB ook het 
absolute niveau van de lasten en baten vaststelt. Dus als op programmaniveau het 
lasteniveau uitzet, ook als dat is gedekt door extra baten en het verder geen consequenties 
heeft voor de inwonerbijdrage, dan dient dit door het AB te worden vastgesteld. Echter, het 
vaststellen van een begrotingswijziging vereist een zienswijzenprocedure van minstens tien 
weken.  
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U begrijpt het dilemma voor de GGD. Vanuit het oogpunt van interne financiële beheersing 
zouden wij graag met begrotingswijzigingen werken om voortdurend actueel inzicht te hebben, 
zeker als het gaat om onze additionele begroting . Op formele gronden is het vaststellen van 
begrotingswijzigingen nogal omslachtig. 
 
Wij gaan graag met uw financiële experts in gesprek om te bezien of wij de 
gemeenschappelijke regeling op dit punt kunnen aanpassen, of dat er andere manieren zijn 
om tot een praktische doorbreking van dit dilemma te komen. 
 

• Op p33 geeft u aan dat de implementatie van het nieuwe cliëntvolgsysteem 4e kwartaal 2012 
naar eerste kwartaal 2013 wordt verschoven. In 2012 waren de productiekosten daardoor 
minder. Is hier rekening mee gehouden in begroting 2013? 
 
Ja. 
 

• Op p33 beschrijft u dat personele kosten €123 meevielen, echter niet ten opzichte van de 
primaire begroting (tabel p32). De baten en lasten lopen na de begrotingswijziging minder in 
de pas. Graag ontvangen we een nadere toelichting. 
 
In 2012 zijn de besluiten van het Algemeen bestuur met betrekking tot incidentele kosten die 
wij zouden onttrekken aan de reserves alsnog in een begrotingswijziging verwerkt. U ziet in de 
kolom gewijzigde begroting ook een geraamde onttrekking aan de reserves staan, die er in de 
primitieve begroting niet stond. Het betreft vooral kosten van voormalig personeel (frictie) en 
voorbereidingskosten van de nieuwe huisvesting. 
 

• Kunt u uitleggen waarom beginstand in de tabel overzicht reserves  p40 (€2.837) en p43 
(€2.812) niet gelijk zijn? 
 
Het verschil zit in de terugbetaling van een deel van de reservepositie aan de gemeenten in 
2012. 
 
Het bedrag ad. € 2.837k dat u noemt is het subtotaal van de bestemmingsreserves. Samen 
met de algemene reserve ad. € 390k bedroeg de oorspronkelijke stand van de reserves per 1-
1-2012: € 3.227. Dat is het bedrag dat er precies onder wordt gepresenteerd. In 2012 hebben 
wij een bedrag van € 416k terugbetaald aan de Drentse gemeenten en dit bedrag rechtstreeks 
ten laste gebracht van het eigen vermogen. Met die herziene stand (€ 3.227k – € 416k = € 
2.812 (1k afronding in de presentatie) beginnen wij de tabel op pagina 43. 
 

• Wat gebeurt er met de vrijvallende reservering van de Reserve ondersteuning middelen van 
€115 (p46)? 
 
De reserve is benodigd voor de integratie van de middelenfuncties met de HVD. Echter, de 
agenda bij de HVD ten aanzien van de middelenfuncties wordt op dit moment bepaald door de 
regionalisering van de Drentse brandweer. Dat betekent dat de integratie met de GGD 
vertraagt. Het ligt in de lijn van de verwachting dat het Dagelijks bestuur t.z.t. zal voorstellen 
om deze reserve in stand te houden tot ultimo 2015. 
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• Wat is het nut van toevoeging (€59) en onttrekking (€-47) op p47? 
 
De toevoeging van € 59 is de reguliere toevoeging ui t additionele begroting. De onttrekking 
betreft een specifieke bestemming. Raming volgens de bruto methode (lasten en baten apart 
laten zien en niet met elkaar salderen) is verplicht volgens het BBV. Het algemeen bestuur 
autoriseert lasten en baten separaat van elkaar. 
 

• Op een aantal bladen waarin de reserves worden beschreven komt `diverse uitgaven’ terug. 
We zouden dit graag specifieker omschreven zien. 
 
Wij zullen hier in volgende begrotingen en jaarrekeningen aandacht aan besteden, hoewel het 
soms te ver voert om elke post tot op het laagste niveau te specificeren. 

 
Beleidsbegroting 2014 
• Het verloop van het traject i-JGZ qua inhoud als planning zou beschreven worden in een 

implementatierapport. In plaats daarvan is een presentatie in het AB gehouden. Hoe brengt 
GGD de ambtenaren op de hoogte? Om onze portefeuillehouders goed te adviseren is het 
noodzakelijk niet alleen de presentatie voor het AB te houden maar ook voor de ambtenaren. 
Een kopietje van de dia’s is onvoldoende. 
 
Wij zijn te allen tijde bereid om een presentatie te verzorgen voor de adviseurs van de Drentse 
gemeenten. Hier wordt nog opgemerkt dat een extern bureau de integratie gaat begeleiden en 
hierover ook in gesprek zal gaan met zowel de adviseurs als de wethouders van de acht 
deelnemende gemeenten. 
 

• Om de werkwijze van i-JGZ goed vorm te kunnen geven dienen de resultaten van het triage-
onderzoek te worden meegenomen. Wanneer is het onderzoek beschikbaar? 
 
Het onderzoek komt dit voorjaar beschikbaar. Feitelijke vervolgstappen zullen pas genomen 
worden vanaf 2014 en zijn onderdeel van de implementatie van de integrale 
jeugdgezondheidszorg. 
 

• Wanneer is de verdeelsleutel i-JGZ bekend? 
 
Wij nemen aan dat u hiermee de financiële verdeelsleutel bedoelt tussen de acht 
deelnemende gemeenten? 
 
Met die aanname het volgende. In de begroting 2014 zijn de kosten van de 0-4 jarigen 
opgenomen naar opgave van de acht Drentse gemeenten volgens prijspeil 2013. De 
inkomsten zijn geraamd als een specifieke inkomst en niet naar inwonerbijdrage, omdat nu 
nog onvoldoende kan worden overzien welke herverdeeleffecten dit zal hebben tussen de 
acht deelnemende gemeenten. In december van dit jaar ontvangt het Dagelijks bestuur een 
voorstel over de definitieve wijze waarop  lasten en baten van de integrale 
jeugdgezondheidszorg worden opgenomen in de begroting 2015 en wat de gevolgen zijn voor 
alle Drentse gemeenten. 
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• We zouden graag financiële risico’s beter inzichtelijk gemaakt zien, zowel qua i-JGZ als 
andere zaken. 
 
Dat gaan wij in volgende begrotingen doen. Ook de accountant heeft aangegeven dat het in 
de paragraaf Weerstandvermogen niet voldoende is om te beschrijven welk beleid wordt 
gevolgd ten aanzien van het omgaan met risico’s, maar dat ook expliciet moet worden 
ingegaan op de risico’s zelf. 
 

• De tekst Ref. 5 op p38 `De toekomstige tegenvallende opbrengsten zijn meegenomen in de 
bezuinigingen’ is onduidelijk. Tegenvallende opbrengsten voor wie en welke bezuinigingen? 
 
Wij hebben de raming voor het de rente die wij ontvangen op het uitzetten van de liquide 
middelen in depositie terug gebracht naar 0, omdat wij de liquide middelen niet meer mogen 
uitzetten als gevolg van het schatkistbankieren. De mindere inkomsten verhalen wij niet op de 
gemeenten door verhoging van de inwonerbijdrage, maar hebben wij onderdeel laten zijn van 
het te bezuinigen bedrag. 
 

• Inwonersbijdrage 2014: In de kadernota 2014 wordt uitgegaan van een inwonerbijdrage van 
€17,18 en in begroting 2014 van €17,29. Tevens verschillen de inwoneraantallen. Kunt u de 
reden voor dit verschil aangeven? Wat betekent toekomstige groei/ krimp voor de 
inwonerbijdrage? Graag krijgen we inzicht in vaste en variabele kosten in relatie tot het aantal 
inwoners. 
 
In kaderbrief is uitgegaan van een prognosegetal van 494.000 inwoners. In de begroting 2012 
is uitgegaan van het werkelijke aantal inwoners van 490.807, zijnde het werkelijke aantal 
inwoners per 1 januari 2012. Overigens is het absolute bedrag van de inwonerbijdrage ad.  
€ 8.485.000 in de kaderbrief en in de beleidsbegroting 2014 aan elkaar gelijk. 
 
In de beleidsbegroting 2014 is ook aangegeven hoe wij procesmatig met de gevolgen van de 
bevolkingskrimp omgaan. Op het moment dat er meer zicht is op de beleidsmatige gevolgen 
dan zal dat zeker zijn financiële doorvertaling krijgen. Die gevolgen zijn op dit moment echter 
nog onvoldoende in beeld. Overigens zal daarbij, naar onze mening het verschil tussen 
variabele en constante kosten van minder belang zijn. 
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Vragen specifiek van de gemeente Tynaarlo 
 
Overgang I-JGZ, notitie 'Naobij' 

1. In de notitie 'Naobij is aangegeven dat bij de overgang van I-JGZ er aan totale frictie- en 
transitiekosten € 744.101,- (blz. 37 en 38) uitgegeven gaat worden. Uit de stukken van de 
jaarrekening blijkt dat de inschatting nu € 844.000,- is. Dus is dus € 100.000,- meer. Waardoor 
wordt dit veroorzaakt? En is dit de enige verhoging of worden er meer verwacht? 

 
De transitie- en frictiekosten zijn niet hoger dan de genoemde € 744k. In de presentatie in het AB 
voorstel is ook 100k opgenomen voor ondersteuning van P&O en ICT. Deze ondersteuning heeft 
echter maar voor een klein deel betrekking op de i-JGZ en, belangrijker nog, wordt ook niet onttrokken 
aan de reserves die ingezet worden voor Naobij. Feitelijk staat de ondersteuning voor een groot deel 
los van de frictie- en transitiekosten: de presentatie onder die noemer is dan ook niet handig geweest, 
 

2. In de notitie 'Naobij vragen en antwoorden pag. 12' is aangegeven dat voor de dekking voor 
deze frictie- en transitiekosten primair wordt gekeken naar de bestemmingsreserves 
gekoppeld aan de additionele taken. Afhankelijk van de omvang van de daadwerkelijke 
frictiekosten mogelijk ook de algemene reserve. Uit de stukken van de jaarrekening blijkt dat 
het grootste deel uit de algemene reserve gedekt gaat worden € 400.000,-: € 100.000,- uit de 
reserve ondersteuning middelen en € 344.000,- uit de reserve Frictiekosten. Dit sluit niet aan 
bij wat eerder is aangegeven. Dus door aan vorming van het I-JGZ betalen de gemeenten die 
niet mee doen indirect mee doordat de middelen uit de algemene reserve worden geput? 

 
Waarom sluit dit niet aan? Er is aangegeven dat mogelijk een beroep op de Algemene reserve zou 
moeten worden gedaan.  
 
Verhuizing Groene Dijk 
In de jaarrekening 2012 is aangegeven dat voor de verhuizing naar de Groene Dijk € 385.000,- nodig 
is. In de jaarrekening 2011 is nog aangegeven dat er maximaal € 250.000,- nodig is. Waar is het extra 
bedrag van € 135.000,- voor nodig? En is het mogelijk om inzicht te krijgen in de totale verhuiskosten 
en de verwachte exploitatiekosten van het nieuwe gebouw t.o.v. de huidige huisvesting? 
 
De raming destijds was een globale inschatting. Nu er concreet zicht komt op de verhuizing en de 
concrete gevolgen door de GGD is er ook meer zicht op de daadwerkelijke kosten. 
 
Overige frictiekosten 
Voor een bezuinigingstaakstelling van € 831.500,- te kunnen realiseren, is er € 338.000,- nodig voor 
frictiekosten. Dit terwijl in de notitie Bezuinigingsvoorstel 2014 van 1-10-2012 is aangegeven (blz. 8) 
dat de frictiekosten nog met een minimum te kunnen beperken. Wat is het minimum? Deze 
frictiekosten worden gedekt uit de reserve Frictiekosten (€ 137.000,-) en de reserve Risicoreserve 
additioneel (€ 220.000,-). Is de conclusie dan terecht dat er € 137.000,- nodig is voor de bezuiniging 
op de basis taken en € 220.000,- voor de additionele taken? 
 
Het is een misverstand dat er € 338.000 aan frictiekosten nodig is om de bezuinigingsdoelstelling te 
realiseren. De frictiekosten lopen op, omdat we zoveel moeten bezuinigen. Het is onvermijdelijk dat de 
GGD snijdt in de personele kosten als er flink bezuinigd moet wordt, juist omdat het merendeel van de 
GGD-begroting bestaat uit personele kosten. Maar frictiekosten zullen er ook zijn zonder de 
bezuinigingen. De vervolgconclusie kunt u dus ook niet zonder meer trekken. Er is geen 1 op 1 relatie 
tussen de onttrekkingen aan de reserves en bezuinigingsdoelstelling. 
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Organisatieontwikkeling 
In totaal is er € 695.000,- nodig voor organisatieontwikkeling. Dit voor een deel voor de decentralisatie 
jeugdzorg € 150.000,-; € 250.000,- voor professionalisering gezondheidsbevordering en nog  
€ 295.000,- voor ontwikkelingen in de organisatie. Is dit allemaal nodig? Aan de ene kant willen we 
bezuinigen voor € 831.500,-, terwijl we aan de andere kant weer € 695.000,- nodig hebben voor 
organisatieontwikkeling. In de nota reserves en voorzieningen is aangegeven dat de reserve 
Ondersteuning middelen na 2013 vervalt. De verwachte stand van de reserve van €115.000,- valt de 
reserve dan vrij t.g.v. de gemeenten? 
 
Het oordeel of dit nodig is laten wij graag over aan het bestuur van de GGD. Opgemerkt wordt dat de 
organisatieontwikkeling ook bijdraagt aan de bezuinigingen (o.a. het schrappen van een 
managementlaag). Echter, de relatie die u schetst tussen de verschillende grootheden is niet zo sterk 
als wordt gesuggereerd. Zie ook ons antwoord op voorgaande vraag.  
 
Het resterende deel van de reserves zal, tenzij anders wordt besloten, niet terugvloeien naar de 
gemeenten omdat zowel de algemene reserve, als de risicoreserve niet op de norm zitten zoals die 
door het Algemeen bestuur is vastgesteld. 
 
Productenbladen 
Hierover een algemene opmerking. Bij een aantal onderdelen valt het op dat de prestaties fors 
afwijken dan wat begroot is, maar dat dit financieel nauwelijks verschillen oplevert. Bijvoorbeeld:  
€ 207.000,- OGGz Vangnet en advies, € 522.000,- OGGz-uitvoering, € 545.000,- MMK additioneel en 
€ 570.000,- Sense Noord-Nederland. Hoe kan dat? 
 
Voert op deze korte termijn te ver om dit uit te zoeken. De productbladen zijn echter ook geen 
onderdeel van de jaarstukken waarover de zienswijze van de gemeenten wordt gevraagd. Wij sturen u 
ze, uit oogpunt van transparantie, graag mee, om beter te laten zien wat de GGD doet en voor de 
gemeenten kan betekenen. 
  

 


