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Geachte Raadsgriffier,

In de zomer hebben de Zuid-Limburgse gemeenten unaniem besloten dat de huidige vier
organisaties voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) per 1 januari 2020 opgaan in één nieuwe
organisatie. Die organisatie wordt ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling
GGD Zuid Limburg. Als gevolg van deze ontwikkeling is een begroting JGZ 2020
opgesteld. Graag bieden wij u deze begrotingswijziging ter zienswijze aan.
Om zorgvuldigheid in de overdracht van het personeel naar de nieuwe JGZ-organisatie te
betrachten, is de GGD Zuid Limburg voornemens een tijdelijke BV in te richten. Ook
hierover wordt de mening van de raad gevraagd. Beide onderwerpen worden hieronder
kort toegelicht.
Begrotingswijziging 2020
In de begrotingswijziging wordt geregeld dat de huidige budgetten van de afzonderlijke
JGZ-organisaties worden samengevoegd tot een begroting voor de nieuwe JGZorganisatie. Het betreft uitsluitend een samenvoeging van de reeds goedgekeurde
begroting 2020 van de GGD Zuid Limburg (programma GGD, onderdeel JGZ) en de
ingediende subsidieverzoeken van Envida, MeanderGroep en Zuyderland. Uitgangspunt
hierbij is dat de taken in 2020 gelijk blijven en derhalve ook het budget (behoudens
indexering) ongewijzigd blijft. De begrotingswijziging is feitelijk een technische
samenvoeging van de budgetten die de gemeenten jaarlijks voor deze taak beschikbaar
stellen.
Tijdelijke BV
Als gevolg van overgang van onderneming gaan medewerkers met behoud van hun
rechten en plichten over naar de nieuwe organisatie. JGZ-medewerkers van Envida,
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MeanderGroep en Zuyderland gaan op 1 januari 2020 van rechtswege over naar de GGD
Zuid Limburg. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
De arbeidsvoorwaarden van medewerkers zijn verankerd in de CAO. Onderdeel daarvan
is de keuze voor het pensioenfonds waar medewerkers pensioenrechten opbouwen.
Medewerkers van de overdragende JGZ organisaties (Envida, MeanderGroep en
Zuyderland) kennen de CAO van de VVT en zijn daarbij verplicht aangesloten bij het
pensioenfonds PFZW. JGZ medewerkers van de GGD vallen per 1 januari 2020 in de CAO
Gemeenten (nu nog CAR/UWO) en zijn verplicht aangesloten bij het pensioenfonds ABP.
Het voeren van verschillende Cao’s binnen de GR GGD is mogelijk. Het is echter wettelijk
niet toegestaan om als organisatie bij verschillende pensioenfondsen aangesloten te zijn.
Bij overgang van medewerkers vanuit Envida, MeanderGroep en Zuyderland naar de
GGD ZL zijn medewerkers dus verplicht om over te stappen van PFZW naar het ABP.
Analyses hebben aangetoond dat bij een overstap naar het ABP het risico van
pensioenbreuk groot is. Om risico’s op het vlak van pensioenen te vermijden en de
rechten van het over te nemen personeel te waarborgen, is de GGD Zuid Limburg
voornemens een tijdelijke BV in te richten. De BV maakt volledig deel uit van het
programma JGZ binnen de GR. In de BV is alleen personeel (0-4 jaar) opgenomen en
bevat geen andere activa. Alle overige zaken zoals budget etc. zijn rechtstreeks in het
programma JGZ opgenomen. De BV wordt tijdelijk ingericht tot aan het moment van
harmonisatie van de rechtsposities. Dit staat gepland voor 2021.
Het Algemeen Bestuur is bevoegd om een BV in te stellen, maar kan dit pas doen nadat
de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te
maken.
Zienswijze en vaststelling
Vaststelling van de begrotingswijziging 2020, is een verantwoordelijkheid van het
Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg. Alvorens het document ter besluitvorming
wordt voorgelegd, heeft u de mogelijkheid om vóór 15 december a.s. een zienswijze
kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. Wij nodigen u daartoe van harte uit.
Uw reactie
U kunt uw zienswijze op de begrotingswijziging 2020 kenbaar maken aan het Dagelijks
Bestuur. Wij zien uw reactie graag uiterlijk 15 december tegemoet.
U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar:
GGD Zuid Limburg,
T.a.v. Petra Lamberts, bestuurs- en directiesecretaris
Postbus 33
6400 AA Heerlen
Een reactie per mail kan gestuurd worden aan petra.lamberts@ggdzl.nl
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Het Dagelijks Bestuur zal de begrotingswijziging en het voorstel over de inrichting van de
BV samen met de ontvangen zienswijzen aanbieden aan het Algemeen Bestuur van 16
december aanstaande.

Met vriendelijke groet,

M.A.H. Clermonts – Aretz
Bestuursvoorzitter GGD Zuid Limburg

F.C.W. Klaassen
Ambtelijk secretaris
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