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A Beoordeling 
financiën 

Omvang Commentaar 

A1 Bezuinigingen Voor 2016 is er 
een inspannings- 
verplichting. 

 

Voor 2016 is er  een inspanningsverplichting voor het 
“inverdienen van de indexering”.  In de jaarrekening 
2014 lezen we dat  dit voor 2014 gelukt is.  

A2 Inwonersbijdrage 
gemeenten 
(blz 22 van de begroting  
2016, blz 51 vd 
vergaderstukken) 
 
 

2015:  € 13,70 
Begroting  2016:  
€ 13,70  
 
Dit betekent geen 
verandering van 
inw. bijdragen. 
 
Dit is binnen de 
Achterhoekse 
indexerings-
norm. 

 
 

In de uitgangspuntennotitie  werd rekening gehouden 
met €13,77 voor 2016. Waarom nu toch 
 € 13,70?    

1) Bij de berekening van de inwonersbijdragen is 
gebruik gemaakt van nieuwste CPB cijfers die 
bekend zijn gemaakt: een hogere loonindex en 
een lagere prijsindex. Dit resulteert nu in een 
totaalindex van  +0,45%  i.p.v .  +1.0% ( die in 
de uitgangspunten notitie stond ).  

2) Conform afspraak in de uitgangspunten-
notitie,  is er een korting van €50.000 
doorgevoerd. Dit komt overeen met  een 
verlaging van 0,5% van de inwoners bijdragen 

3) Conclusie: door een verhoging  van 0,45% en 
een verlaging van 0,5% komt het totaal op 
nihil (-0,05%)uit. Daarom blijven de 
inwonersbijdragen ongewijzigd op €13,70. 

Dit blijft binnen de Achterhoekse indexeringsnorm. 
 
Opm: op ambtelijk niveau is er overleg tussen GGD en 
de Achterhoekse gemeenten over een nieuwe manier 
van  indexeren.  
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A3 Prijs plusproducten  
 

 Deze informatie volgt nog in de producten 
begroting2016. 

A4 Vermogen en risico’s      

 Volledigheid geschatte 
risico’s 

(blz. 43 van de begroting / 
blz 72 van de 

vergaderenstukken) 
 

€ 1.494.000 

 

 In de begroting 2016 worden de risico’s van de 
plusproducten gekwantificeerd.  

 De GGD werkt (volgens afspraak) met een vuist-
regel. De benodigde buffer (capaciteit) om risico’s 
op te vangen wordt geschat op een vast % van de 
omzet. Uit deze rekensom komt € 1,494.000.  

 We begrijpen de risico-analyse op enkele  punten 
niet. Daarom wordt (ambtelijk)  overleg gezocht 
tussen GGD en gemeenten. We denken dat we van 
elkaar kunnen leren  over de opzet van de 
risicoanalyse en het weerstandsvermogen.  

Het weerstandsvermogen is redelijk, niet meer dan 
nodig is  

Maar let op! De begroting bevat ook een passage 

over de risico-analyse JGZ uittreden. Deze risico’s zijn 
niet gekwantificeerd, maar kunnen zich wél  voordoen.  
Over de uittreding: zie ook blz 7  van de begroting / blz 
36 van de vergaderstukken. 

 Benodigde 
weerstandscapaciteit 

 
 

Voor eind 2016 
is dit berekend 
op  
 € 1.494.000 
 
 

 Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

 

€ 1.474.000  

 
 
 

Weerstandsvermogen  

(ratio: beschikbaar / 
benodigde capaciteit) 

 
 

Ratio’s:  
0,99 (= 99%) 

      
 

 

B Beoordeling beleid 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

B1 Beoordeling jaarbeleid ten opzichte van de strategische visie/ bestuursagenda.  
De programmabegroting is geheel in lijn met de kaders en doelen uit de bestuursagenda.  
 
B2 Wettelijke kaders 
De begroting gaat uit van de wettelijke kaders, zoals die zijn vastgelegd in de wet publieke 
gezondheid. 
 
B3 Toetsing aan uitgangspuntennota 2016.   
De programmabegroting is in lijn met de kaders en doelen die in de uitgangspuntennota staan. 
  
B4 Actuele onderwerpen  

 Er komt een inhoudelijke discussie over de toekomst van de JGZ. De gevolgen hiervan zijn 
op dit moment nog niet bekend.  

 Het AB krijgt een notitie over de wettelijke/verplichte en bovenwettelijke/niet verplichte 
taken.  

 Er komt een discussie over mogelijke bezuinigingen in samenhang met de inhoud en 
omvang van het takenpakket van de GGD. De ontwikkelingen van het sociaal domein  
gaan hierin een rol spelen, zoals het belang van preventie. In verband met de 
verschillende ontwikkelingen zal deze discussie in 2016 plaatsvinden.  

 De bedoeling van de GGD is om in december 2015 de uitgangspunten nota 2017 naar de 
gemeenten te sturen. Hierdoor ontstaat waarschijnlijk meer ruimte voor de 
gemeenteraden om hun visie hierover te geven 

 

 


