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MEMO 

Aan: Gemeenteraden en colleges van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland 
Van: Algemeen Bestuur GGD 

Datum: 11 november 2019 

Onderwerp: Investeringen kadernota 2021 

 

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 oktober is de concept-kadernota 2021 

voorlopig vastgesteld. Hierbij is besloten dat in de concept-kadernota de gevraagde investeringen 
voor nieuwkomers, infectieziektebestrijding en digitalisering niet worden vermeld. Deze gevraagde 

investeringen zullen wel worden toegelicht in een oplegger bij de concept-kadernota 2021. De 
afspraak is dat de gemeenten gevraagd worden mee te kijken naar de inhoud van deze toelichting. In 

deze memo is deze toelichting opgenomen. 
 

Infectieziektebestrijding 

De algemene infectieziektebestrijding geeft steeds vaker adviezen omtrent allerlei vaccinaties, vanuit 
het Rijksvaccinatieprogramma maar ook vaccinaties op maat. De GGD merkt dat zowel burgers als 

professionals, maar ook scholen, kinderdagverblijven en huisartsen steeds vaker advies inwinnen. We 
zien dan ook een toename van adviesaanvragen met 330%. In de eerste helft van 2018 zijn 502 

adviezen gegeven; in de eerste helft van 2019 waren dat er 755. Daarvan geven 350 adviezen 

antwoord op vragen over specifieke vaccinaties die buiten het Rijksvaccinatieprogramma vallen. 
 

Ook de druk op de SOA consulten is hoog. De SOA spreekuren zijn vol. Hierdoor hebben we in de 
eerste helft van 2019 400 consulten niet kunnen plaatsen. Deze mensen hebben we moeten verwijzen 

naar de huisarts. De GGD beschikt binnen de Gemeenschappelijke Regeling niet over de formatie om 

meer spreekuren te houden terwijl daar wel behoefte aan is. 
 

Om aan de toenemende vraag van burgers en ketenpartners te kunnen voldoen, zou het noodzakelijk 
zijn de formatie arts infectieziektebestrijding uit te breiden met 0,5 fte en de formatie verpleegkundige 

met 0,4 fte. Dit betreft een extra bijdrage ter hoogte van € 102.245. 
 

Nieuwkomers 

Het aantal nieuwkomers is de laatste jaren toegenomen. Door de open grenzen binnen Europa 
verblijven gezinnen uit verschillende Oost-Europese landen (tijdelijk) binnen gemeenten. Als gevolg 

daarvan wordt het primair onderwijs geconfronteerd met wisselende nieuwkomers en is het aantal 
schakelklassen in  de regio verdrievoudigd. In het primair en voortgezet onderwijs zijn 303 plekken 

die medio 2019 ingevuld worden door 402 kinderen. Zo is het aantal nieuwkomers op de Kernschool 

in Zaandam van 38 naar 125 gegaan en op de Kuna Mundo in Purmerend van 35 naar 95. Daarnaast 
zijn er ook nog de schakelklassen in het voortgezet onderwijs. Deze kinderen worden allemaal door de 

GGD gezien. 
 

De problematiek waarmee nieuwkomers naar Nederland komen (zoals onder andere het niet 
gevaccineerd zijn, opvoedingsproblematiek en schoolverzuim) is groot en vraagt regio-breed veel tijd 

van de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en administratie. Bovendien stromen nieuwkomers door, 

waardoor er steeds nieuwe kinderen gezien moeten worden. 
 

Om aan de uitbreiding van de omvang van deze taken te kunnen voldoen, zou een uitbreiding van 0,4 
fte jeugdarts, 0,2 fte jeugdverpleegkundige en 0,2 fte administratie noodzakelijk zijn. Dit betreft een 

bedrag van € 86.485. 
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Digitalisering 

De GGD wordt geconfronteerd met een toename van de digitalisering van het primaire proces. Er 

komt een steeds grotere vraag naar digitale informatie, zowel vanuit de burgers die van de diensten 
van de GGD gebruik maken (mogelijkheden tot informatie via digitale kanalen en apps), als vanuit de 

professionals (uitbreiding van het kinddossier zodat er meer informatie beschikbaar komt) en partners 
(het delen van dossiers en informatie over bijvoorbeeld TBC). De jaarlijkse indexering blijkt hiervoor 

niet toereikend.  

 
Het gaat hierbij om de volgende investeringen: 

 
 Digitaal afsprakensysteem zodat klanten via de website afspraken kunnen maken of wijzigen: 

€ 25.000 per jaar. 

 KD+ (kinddossier) 

o Contractvernieuwing: Afhankelijk van de uitkomst is de verwachting dat de kosten 
hiervan omhoog gaan. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 30.000 per jaar 

(totale contractwaarde is momenteel € 250.000); 
o Vanaf 2020 worden extra vaccinaties voor zwangere vrouwen uitgevoerd. Hierdoor 

moeten er voor het eerst ook specifieke gegevens van moeders worden bijgehouden. 

Uitbreidingsmodule KD+: € 20.000 per jaar; 
o Voldoen aan wetregelgeving 

 Per 1 juli 2020 krijgen klanten het wettelijke recht op digitale inzage van het 

dossier. Dit vraagt een extra module waarvan de kosten € 20.000 per jaar 
bedragen; 

 Voldoen aan de technische en organisatorisch eisen om aangesloten te blijven 
op het Landelijke Schakelpunt voor gegevens uitwisseling tussen KD+ en 

andere instanties: € 10.000 per jaar; 
 De mogelijkheid om digitaal vragenlijsten af te nemen bij jongeren en de 

uitslagen automatisch in KD+ op te nemen: € 15.000 per jaar 

Totale extra kosten KD+ bedragen € 95.000 per jaar. 

 Digitale Wachtkamervoorlichting (Narrowcasting): € 10.000 per jaar. 

 
Dit betreft aan extra kosten digitalisering van het primaire proces: € 135.000 per jaar. 

 
Bovendien heeft de GGD al jaren niet meer in de ICT infrastructuur kunnen investeren. Hierdoor is er 

nu de noodzaak om op korte termijn een aantal grote investeringen te doen. Deze investeringen 
worden in 4 of 5 jaar afgeschreven. Het betreft in eerste instantie (het is geen uitputtend overzicht) 

investeringen in: 

 
 Informatiebeveiliging en AVG-compliancy ter grootte van € 25.000 per jaar;  

 Digitale presentatie-voorzieningen Vurehout: € 5.000 per jaar; 

 Verbetering inrichting WIFI op alle locaties: € 20.000 per jaar; 

 Stijging kosten telefonie door gebruik iPad: € 25.000 per jaar. 

 

Totale kosten bedragen € 75.000 per jaar. 
 

Het Algemeen Bestuur realiseert zich dat de druk op de gemeentelijke begrotingen groot is. De GGD 

heeft de vraag aan diensten tot en met deze begroting kunnen uitvoeren binnen de financiële kaders. 
Uit onderzoeken naar de taken van de GGD alsook naar efficiënt begroten is gebleken dat er geen 

ruimte zit in de GGD-begroting om de hiervoor genoemde noodzakelijke investeringen op te kunnen 
vangen. Voor de uitvoering daarvan is het noodzakelijk dat de gemeenteraden extra budget 

beschikbaar stellen.  
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Overzicht extra bijdrage per autonome ontwikkeling per gemeente 

 

 
 
 


