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A Beoordeling financiën 

(en de vindplaats van deze 
gegevens) 

Omvang Commentaar 

A1 Bezuinigingen Jaarlijks circa  
€ 42.000 tgv 
dalend aantal 

kinderen 

Deze taakstelling wordt verwerkt in de  

GGD  begroting 2019. 
 

A2 Inwonersbijdrage 
gemeenten 
(blz. 17-19 uitgangspuntennota 

2019) 
 
  

Aanpak:   

 

Uitkomst:  

Inwonersbijdragen 
2018: 
PG   €   7,18  

JGZ  €   6,89 
        € 14,07 
 
Voorgestelde 
inwonersbijdragen 
2019:  
PG   €   7,33  

JGZ  €   6,97 
        € 14,30 
 
Per saldo is dit 
een verhoging van 
de inwoners-
bijdrage met 

1,63%. 

Onderscheid inwonersbijdrage:  

Vanaf  2018 is deze onderscheiden in een 
bijdrage voor: 
A-taken publieke gezondheidszorg (PG) voor 
alle 22 gemeenten, en 
B-taken jeugdgezondheidszorg (JGZ)  voor 
21 gemeenten  (exclusief Apeldoorn). 

Indexeringsmethode (AB-besluit   

2015): 
Bereken de kostenontwikkeling  op basis van 
indexcijfers CPB korte termijn raming 
september; 

Bepaal het gewogen gemiddelde van de 
ontwikkeling loonkosten (70%) en materiële 
kosten (30%); 
Corrigeer achteraf de schatting aan de hand 
van de werkelijke cijfers.  
Kostenontwikkeling, inclusief nacalculatie,  
voor 2019 is 2,15%  

 
Achterhoekse norm stijging 
inwonersbijdrage: 
De inwonersbijdrage 2019 kan maximaal 
met 1,60% stijgen (geen nacalculatie).  

Onze conclusie:  

De kostenontwikkeling is goed en gedegen 
toegelicht. 
De ontwikkeling van de inwonersbijdrage 
blijft net niet binnen de Achterhoekse norm. 
  

A4 Vermogen en risico’s      

 Volledigheid geschatte risico’s  In begroting 2019 
uitwerken 

In de begroting 2019 worden de risico’s  
gekwantificeerd. Gezien de begroting van 

2018 hebben wij daar vertrouwen in.  

 Benodigde weerstandscapaciteit 
 

Zie begroting 
2019 

Uitgegaan wordt van een 
weerstandscapaciteit dat afgeleid is van de 
omzet van de producten die bekostigd 
worden uit: 
 5% uit de inwonersbijdrage 

 20% uit de overige bijdragen. 
50% van het deel uit de inwonersbijdrage 

wordt geacht bij de deelnemende gemeenten 
gereserveerd te zijn. 

 Beschikbare weerstandscapaciteit 
 

Zie begroting 
2019 

 

 Weerstandsvermogen  
(ratio: beschikbaar / benodigde 

capaciteit) 
 

Zie begroting 
2019 

In 2016 95% en voor 2018 iets meer dan 
100% dekkend. 

 Ontwikkeling reserves  
 

Zie grafiek pagina 
3 
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Achterhoekse indexeringsnorm: 
De Achterhoekse indexeringsnorm is vanaf de begroting 2018 gelijk aan de prijsontwikkeling bruto 
binnenlands product (BBP). De prijsontwikkeling BBP is de basisindexatie van het gemeentefonds. 
Achteraf passen we de norm niet aan  de werkelijk ontwikkeling aan. 
In de septembercirculaire 2017 is aangegeven dat een prijsontwikkeling BBP voor 2019 van 1,60% t.o.v. 
2018 verwacht wordt. De inwonersbijdrage mag niet meer stijgen dan dit percentage. 
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Ontwikkeling reservepositie en solvabiliteit: 

 

 

B Beoordeling beleid 

B1  
B1 Beoordeling jaarbeleid ten opzichte van de strategische visie / bestuursagenda.  
De uitvoering van de “Bestuursagenda Publieke Gezondheid 2014-2018” is op koers. N.a.v. de 
herijking hiervan in “GGD-koers richting 2018” richt de GGD zich in 2018 op: 

 Versterking positie van preventie in het sociaal domein; 
 De zorg voor juiste preventieve zorg en toeleiding naar zorgverlening voor de 

vluchtelingen; 

 Ondersteunen bij het in beeld brengen van de toenemende problematiek van personen 
met verward gedrag; 

 Gemeenten ondersteunen kansen te benutten die de nieuwe omgevingswet biedt voor 
een vitale samenleving. 

B2  
B2 Wettelijke kaders 

A. Wettelijke GGD-taken; kerntaken Wet publieke gezondheid, toezicht kinderopvang en 

taken Wet veiligheidsrisico’s 
B. Wettelijke gemeentelijke taken jeugdgezondheidzorg Wet publieke gezondheid, toezicht, 

toegang beschermd wonen en maatschappelijke zorg Wmo, preventieve activiteiten 
Jeugdwet en lijkschouw Wet op de lijkbezorging. 

C. Autonome gemeentelijke taken; 
D. Externe taken; 

B3  
B3 Toetsing aan uitgangspuntennotitie  
N.v.t. 

B4  
B4 Actuele onderwerpen  

 Het nieuwe GGD-bestuur zal voor de bestuursperiode 2018-2022 een nieuwe 

bestuursagenda gaan formuleren en vaststellen. 

 Rijksvaccinatieprogramma: 
De uitvoering van het RVP is ingaande 2019 een bestuurlijk en financieel 
verantwoordelijkheid voor de gemeenten. Gemeenten worden financieel gecompenseerd 
via de algemene uitkering. Afspraken over de uitvoering moeten nog gemaakt worden. 

 Publieke gezondheidszorg statushouders: 

In de begroting 2019 zullen afspraken over de activiteiten voor nieuwkomers, de 
omvang daarvan en de bekostigingswijze opgenomen gaan worden. 
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