Kadernota 2020 – GGD HN

Voorstel zienswijze raad
Onderstaande zienswijze afgeven over de kaderbrief 2020 GGD HN:
1. Gezien het ontbreken van maatschappelijke doelen constateren wij dat de focus ligt bij het op
orde brengen van de basis voor de gemeenschappelijke regeling GGD HN.
2. Voor beleidsontwikkeling, inclusief consequenties, ontbreekt een tijdig participatietraject met
gemeenten. Gevraagd wordt om de gemeenten voorafgaand aan de ontwerpbegroting 2020
alsnog te betrekken bij de beleidsvorming.

3. Voor grip en sturing op de gemeenschappelijke regeling is vanaf de programmabegroting 2020
een onderscheid nodig in GR taken en aanvullende/ niet GR taken met hierbij een nadere
onderverdeling.
1. Visie en ontwikkeling
GGD HN geeft aan in de kaderbrief dat een zorgvuldige bestuurlijke herijking van de beleidskaders
voor de komende jaren nog moet plaatsvinden. Dit is nu niet opgenomen in de kaderbrief. De koers
wordt bepaald door de uitkomsten van het financieel herstelplan, wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling in 2019 en andere ontwikkelingen. Op dit moment ontbreekt dus een
visie en ontwikkeling. In de kaderbrief wordt beschreven dat in het 1e kwartaal 2019 de
beleidskaders bestuurlijk worden ingevuld en daarna de gemeenten hierbij te betrekking. Hiermee
wordt niet voldaan het doel van de kaderbrief 2020 om meer sturing en grip voorafgaand aan de
begroting 2020 te hebben.
2. Actualisering financieel perspectief

a. Autonome ontwikkelingen
- Inhoudelijk
De kaderbrief beschrijft dat bij de inrichting van de begroting 2020 een financieel en inhoudelijk
onderscheid wordt gemaakt tussen GR -taken en aanvullende diensten. Voor zowel de GR taken als
de aanvullende diensten dient een verdere onderverdeling nader bepaald te worden.
De Wet Publieke Gezondheid schrijft voor welke taken gemeente in een gemeenschappelijke
regeling moet onderbrengen. Ook zijn er wettelijke taken die gemeenten bij de GGD kunnen
onderbrengen. In de huidige GR GGD HN is vastgelegd welke taken dit zijn en is de mogelijkheid
opgenomen om aanvullende taken voor een of meer deelnemende gemeente of voor derden uit te
voeren. Op dit moment komt alles, zonder onderscheid, samen in het beleid en de financiën van de
GGD HN. Gemeenten wensen een helder inzicht in de financiën bij de verschillende taken. Dit
inzicht maakt het mogelijk om betere keuzes te maken, bijvoorbeeld over kwaliteitsniveau en
aanwezige risico.

- Financieel
GGD HN past de indexatie van de bijdrage per inwoner op een juiste wijze toe voor wat betreft de
algemene GR taken en de bijdrage Jeugdgezondheidszorg.
b. Nieuw beleid/ambitie en gewenste ontwikkelingen

- Inhoudelijk
Zoals eerder aangegeven neemt GGD HN geen nieuw beleid op in de kaderbrief 2020. Zij werken aan
de basis op orde: het financieel herstelplan. Zij volgen hiermee de zienswijze op de jaarrekening
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2017 op. GGD HN stelt zich ten doel om in de periode 2019-2023 jaarlijks 180.000,- over te houden
en hiermee de algemene reserve op te bouwen. Opgemerkt moet wel worden dat deze hoge dotatie
niet tot een beperking van de taken van de GGD mag leiden.

- Financieel

3. Uitgangspunten
GGD HN heeft als taak de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van gemeenten in Noord
Holland Noord te bewaken, beschermen en bevorderen.
- Bewaken door gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief
te verspreiden.
- Beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met
preventie, bestrijding en voorlichting.

-

Bevorderen individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en
andere spelers in de gezondheidszorg.

4. Financiële consequenties
a. Gevolgen voor gemeentelijke bijdragen
Zoals eerder aangegeven past GGD HN de juiste indexaties toe op de GR taken 'algemeen deel en
JGZ'. De indexatie Veilig Thuis en huisvesting van de JGZ laten we buiten beschouwing, dit wordt
niet goed toegepast.
b. Kengetallen
De GGD heeft de verplichte financiële kengetallen niet opgenomen in de kaderbrief. Het gaat
hierbij om de volgende kengetallen:
- netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen);
- solvabiliteitsratio;
- Structurele exploitatieruimte.
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