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Vaststellen zienswijze op de ontwerp jaarstukken 2016 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Samenvatting:
Het algemeen bestuur van de GGD ZW heeft haar voorlopige jaarstukken 2016 ingediend en
vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de GGD ZW jaarstukken 2016, een positieve
zienswijze af te geven en middels bijgevoegd conceptbrief conform te besluiten.
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Middenbeemster, 25 april 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

nleiding en probleemstelling:
Met de jaarstukken wordt door de GGD ZW inhoudelijk en financieel verantwoording
afgelegd over de uitvoering van de activiteiten binnen de programma's. ln het jaarverslag
worden de activiteiten en resultaten vergeleken met de voornemens uit de GGD
programmabegroting 2016. Verder wordt in de jaarrekening de financiële realisatie
weergegeven in relatie tot de raming in de GGD-begroting 2016.
Het algemeen bestuur van de GGD ZW heeft de voorlopige jaarstukken 2016 ingediend en
vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad. Het algemeen bestuur van de GGD besluit
met kennis van ingediende zienswijzen uiterlijk in de vergadering van 13 juli 2017 .
I

Oplossi ngsrichti ngen :
Inhoudelijk
Zoals in de jaarstukken bij de verantwoording bij de programma's te lezen is, zijn er in 2016
goede resultaten behaald. ln de inhoudelijke verantwoording (paragraaf 2.3.4 vanaf pagina
52 tot en met 59) worden de baten en lasten per programma gepresenteerd.
Over- en onderschrijdingen (het verschil tussen realísatie en begroting) binnen de
gemeenschappelijke regeling worden nader toegelicht indien er sprake is van een añrvijking
van meer dan € 10.000. Over die toelichting valt niets op te merken. De jaarstukken zijn
voozien van een goedkeurende accountantsverklaring.
Wel is aan de GGD gevraagd om de resultaten per gemeente te vatten en de trends daarin
toe te lichten. Op een ander moment gaat dat gebeuren in relatie met onderzoekgegevens
uit de GGD-gezondheidsmonitor en de opmaat naar het lokaal gezondheidsbeleid.
Financieel
De GGD geeft in eerste aanleg een positief resultaat aan van € 233.989.
Echter, door de invoering van het individueel keuzebudget (lKB) per 1 januari 2017 is het
noodzakelijk een éénmalíge extra last van 7 maanden vakantiegeld, vanuit het jaar
voorafgaand aan de invoering van het lKB, op te nemen in de jaarrekening 2016.
De eenmalige extra last is voor de gemeenschappelijke regeling € 371.091 waardoor het
jaarrekeningresultaat op - € 137.102 eindigt.
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proqramma

IKB incl IKB
47.207 € 23.436
-€
19.579 -€ 47.508
Programma2AlgemeneGezondheidszorg
€ 29.802 € 8.165
Programma 3 Maatschappelijke Gezondheidszorg
€ 68.830 -€174.110
Programma4Jeugdgezondheidszorg
Resultaat 2016 zonder
Per
Programma 1 Epidemiologie, Beleid en Gezondheidsbevordering €

Programma 5 Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

Bedrijfsvoering

€107.729
€233.989

€52.915

-€137.102

Daarop heeft het Algemeen Bestuur van de GGD de jaarstukken 2016 voorlopig vastgesteld
en besloten de Reserye artsen in opleiding te laten vrijvallen. Deze verrekening met een
volledige onttrekking van deze niet meer noodzakelijke reserve van € 234.839, maakt na
aftrek van het jaarrekeningresultaat, dat er een restant positief resultaat van € 97.739
ontstaat. Op deze wijze wordt er bij de gemeenten geen extra kosten in rekening gebracht en
blijft de algemene reserve op een aanvaardbaar niveau. Ook ontstaat op deze wijze alsnog
een positief resultaat. Het Algemeen Bestuur heeft vervolgens dit resultaat bestemd voor de
noodzakelijke renovatie van het GGD-pand Vurehoutte Zaandam.
Samengevat.
De GGD heeft in 2016 conform haar begroting gewerkt, de hobbel door de invoering van het
individueel keuzebudget (lKB) wordt genomen door verrekening met een niet meer
noodzakelijke reservering én de gemeenten worden daardoor geen extra kosten in rekening
gebracht. Er is derhalve geen aanleiding om niet met de jaarstukken 2016 en daarmee met
de bestemming van het resultaat in te stemmen.

Meetbare doelstel I i ngen

:

nanciële consequenties :
Gelet op het resultaat voor de GGD in 2016 met daarbij de reële bestemming van dat
resultaat, is de uiteindelijk afrekening van de gemeente met de gemeenschappelijke regeling
GGD Zaanstreek-Waterland noch positief en noch negatief. Conform de begroting en
bevoorschotting is de bijdrage van Beemster €262.238.
Fi

Communicatie:
Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald stelt het college het bestuur van de
GGD ZW hiervan schriftelijk in kennis, via de bij dit voorstel behorende concept zienswijze
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Monitoring/evaluatie:
De jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016 worden gebruikt om te evalueren in hoeverre
de voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn
gerealiseerd.

Voorstel:
lnstemmen jaarstukken 2016 en dit als zienswijze inbrengen

burgemeester en wethouders

rh

Beemster

r, \Jtr!î0
A.J.M
burgemeester

H.C.P. van

nvoorde
secretaris

Bijlage(n): 2
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2017,

BESLUIT
in te stemmen met de jaarstukken 2016 van de GGD Zaanstreek-Waterland en dit als
zienswijze in te brengen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 16 mei2017

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman

griffier
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Onderwerp

Zienswijze op de iaarstukken 2016 GGD Zaanstreek'Waterland.
Geacht bestuur,
Op 29 maart 2017 ontvingen wij van u de jaarstukken 2016 van de gemeenschappelijke
regeling GGD ZaanstreekMaterland.
U stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om zijn zienswijze kenbaar te maken.
De jaarrekening is behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van 16 mei 2017
De raad is akkoord met de jaarrekening en heeft besloten tot een positieve zienswijze.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster

A.J.M. van Beek
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde
secretaris
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