Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan
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Zienswijze op jaarstukken 2015 GR GGD
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Beleidsveld:
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Afdeling/team:
Telefoon:
E-mailadres:

Volksgezondheid
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M. Boutsma
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marjoleijn.boutsma@over-gemeenten.nl

Invullen door Raadsgriffie
RV-nummer:
Datum:
Procedure:

16/33
12 mei 2016
Commissie DST:
23 mei 2016;
Raad: 13 juni 2016

Samenvatting
Voorgesteld wordt in te stemmen met de zienswijze op de jaarrekening 2015 van de GGD
Zaanstreek Waterland en deze aan de GGD te verzenden.
1. Het voorstel in het kort
Voorgesteld besluit
De Raad besluit
In te stemmen met de zienswijze op de jaarrekening en deze te verzenden aan het AB
van de GGD.
Beleidskader
Volksgezondheid

2. Aanleiding/probleem en doel
Aanleiding
Als gemeente stellen wij jaarlijks budget beschikbaar aan de Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek- Waterland voor de uitvoering van de Wet publieke
gezondheid (Wpg). Het doel van de GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen van
de volksgezondheid van de inwoners in de regio Zaanstreek- Waterland. De uitvoering
van de publieke gezondheidszorg is in onze regio georganiseerd in een
Gemeenschappelijke Regeling (GR).
Op 31 maart 2016 ontvingen wij van de GGD de jaarstukken 2015. Met de jaarstukken
wordt inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over de uitvoering van de
activiteiten binnen de programma’s. In het jaarverslag worden de activiteiten en
resultaten vergeleken met de voornemens uit de programmabegroting 2015. Verder
wordt in de jaarrekening de financiële realisatie weergegeven in relatie tot de raming in
de begroting 2015.
Op grond van de GR worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun
zienswijzen op de jaarrekening schriftelijk kenbaar te maken. De zienswijzen van de
gemeenteraden wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur
(AB) op 13 juli 2016.
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Probleem
De GGD presenteert ons een positief resultaat van €116.300 over 2015. Geconcludeerd
kan worden dat binnen het begroot budget uitvoering is gegeven aan de
werkzaamheden.
In 2015 heeft de GGD uitvoering gegeven aan de gegeven bezuinigingsopdracht. Alle
bezuinigingen zijn gerealiseerd. Er is 1 uitzondering, de software tijdregistratie van
€5.000. Verder moet worden opgemerkt dat de formatie bij JGZ onder druk staat.
Opgemerkt moet worden dat het positief resultaat voortkomt uit incidentele baten:
- afrekening SOA uit 2013 : €40.000
- afrekening 2e contactmoment VO: €20.000
- niet geraamde inkomsten zorgverzekering: €40.000
Feitelijk is het resultaat €16.000 positief op de reguliere bedrijfsvoering van de GGD.
Op pagina 7 t/m 38 vindt u een uitgebreid verslag per programma over de behaalde
resultaten per programma.
Het bedrag van €116.300 is het resultaat na onttrekking en toevoeging van reserves.
Aan alle toevoegingen en onttrekkingen die in 2015 hebben plaatsgevonden ligt een
bestuursbesluit ten grondslag. Deze besluiten worden nader toegelicht in paragraaf
2.3.3. (de balans) van de jaarrekening.
De GGD stelt voor het positieve resultaat over 2014 als volgt te bestemmen (zie ook
pagina 5 en 6 van de jaarrekening):
- €40.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit vanwege verwachte
toename in personeelskosten als gevolg van het principeakkoord CAO voor
gemeenten.
Het restant van €76.300 toe te voegen aan de reserve “organisatieontwikkeling”. Dit om
de verschillende facetten van organisatieontwikkeling goed vorm te kunnen geven en om
een toekomstbestendige GGD te kunnen realiseren.
Doel/resultaat
De voorgestelde zienswijze op de jaarrekening is een terugblik op 2015.
Na deze zienswijze volgt een zienswijze op de begroting 2017 van de GGD. Het
Algemeen bestuur van de GGD is daarnaast voornemens om de gemeenteraden goed te
betrekken bij de organisatieontwikkeling. Of dit ook via een zienswijze gaat, of via
bijeenkomsten voor raadsleden is nog niet bekend.
Om bovenstaande redenen wordt in deze zienswijze nog geen zienswijze gegeven op de
organisatieontwikkeling.
De voorgestelde zienswijze op de jaarrekening:
De raad heeft besloten in te stemmen met de door u aan ons voorgelegde gewijzigde
jaarrekening 2015.
Uit uw begroting 2015 bleek dat u stond voor een aanzienlijke bezuinigingsopgave. Wij
complimenteren u met het realiseren hiervan en het afsluiten van boekjaar 2015 met een
financieel voordelig resultaat van € 116.000.
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3. Toelichting
Uitvoering/realisatie en rapportage
De jaarrekening en het jaarverslag van de GGD worden gebruikt om te evalueren in
hoeverre de voorgenomen activiteiten, beoogde resultaten en de begrote budgetten
gerealiseerd zijn.
Alternatieven
n.v.t.
Financiële middelen
Voor gemeente Oostzaan heeft deze jaarrekening van de GGD geen directe financiële
gevolgen. Er wordt namelijk van het positieve resultaat geen geld teruggestort naar de
gemeenten.
Betrokkenen
Gemeenteraden, GGD Zaanstreek Waterland
Communicatie
De zienswijze zal na vaststelling verzonden worden aan het Algemeen Bestuur van de
GGD.
Bijlagen
B1 Brief Zienswijze gemeente Oostzaan
B2 Begeleidend schrijven GGD
B3 Jaarrekening GGD ZW
Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

A. van den Assem

R. Meerhof
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Onderwerp

RV-nummer:

16/33

Zienswijze op jaarstukken 2015 GR GGD ZW

Datum:
Procedure:

12 mei 2016
Commissie DST:
23 mei 2016;
Raad: 13 juni 2016

De raad van de gemeente Oostzaan
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 3 mei 2016

Besluit:
In te stemmen met de zienswijze op de jaarrekening en deze te verzenden aan het
AB van de GGD.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan,
gehouden op 13 juni 2016
de griffier,

de voorzitter,

E.H.M. Ouwehand-Brussel

R. Meerhof
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