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GGD voert de gemeentelijke taken op het gebied 
van de publieke gezondheid voor 8 gemeenten en 
345.000 inwoners in Zaanstreek-Waterland uit

8 wethouders vormen samen het 

Algemeen Bestuur
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3. Addendum met investeringen



Bedragen Kadernota’s door de jaren heen

2019 € 11.657.676

2020 € 12.202.675

2021 € 12.693.447



• 2014 bezuinigingsronde van ruim 10% afgerond

• Vanaf 2015 alleen autonome ontwikkelingen: 

cao-verhoging en prijsindex gedeeltelijk 

gecompenseerd



Binnen reguliere begroting opgevangen:

• 15% meer kinderen

• Meer meldingen bijzondere zorg

• BTW-verhogingen

• Verhoging werkgeversbijdrage pensioen 1,4%



2019

• Doorlichting op taken

• Doorlichting op begrotingsmethodiek



Gemeenten investeren in vergelijking met andere GGD

Amsterdam-Amstelland: € 60,50 per inwoner

Hollands Noorden: € 32,12 per inwoner

Zaanstreek-Waterland: € 31,06 per inwoner



Investeringen infectieziektebestrijding

€ 102.245 voor uitbreiding formatie arts en verpleegkundige

• Meer vragen vanuit huisartsen, ziekenhuizen, scholen
• Meer advies en consulten over SOA
• Netwerk, onderzoek en regiefunctie



Scenario’s bij uitblijven investeringen infectieziektebestrijding

• 400 SOA verwijzen naar huisarts: vooral jongeren, niet anoniem en 
medicatie, onderzoek niet gratis

• Risico van verspreiding SOA’s en infectieziekten

• Minder advisering aan huisartsen, ziekenhuizen en andere partners

• Onvoldoende inzet bij onderzoek en het volgen van ontwikkelingen

• Bezetting minimaal bij grootschalige uitbraak



Investeringen nieuwkomers

€ 86.485 voor uitbreiding formatie jeugdarts, 
jeugdverpleegkundige en administratief medewerker

• Toename nieuwkomers 

• Zware problematiek (voeding, geweldervaringen, 
schooluitval) vraagt extra inzet professionals

• Taalprobleem 

• Veel administratief uitzoekwerk



Scenario’s bij uitblijven investeringen nieuwkomers

• Buiten beeld blijven van kinderen

• Onderbehandeling door:

➢ Onvoldoende zicht op gezondheidsproblemen 
(overgewicht, sikkelcelziekte, vitaminen tekort)

➢ Onvoldoende zicht op psychische problemen  
door blootstelling aan geweld, vlucht en 
verhuizingen 

• Minder kennis bij ouders over belang van communicatie 
met baby, achterstand in taal en in onderwijs

• Toename schooluitval door problemen 

• Tijdsinvestering gaat ten koste van reguliere activiteiten 
0-18 jaar.



Investeringen ICT

€ 210.000 

• Veilige uitwisseling digitale gegevens (wettelijke 
verplichting)

• Digitaal afsprakensysteem: ook efficiëntere planning 
artsen/verpleegkundigen

• Digitale voorlichting ouders en jongeren

• Digitale vragenlijsten: gerichtere toewijzing consulten

• Vastlegging gegevens voor vergoeding vaccinaties

• Raadplegen en vastleggen gegevens bij huisbezoek



Scenario’s bij uitblijven investeringen ICT

• Boetes door niet voldoen aan wettelijke eisen

• Geen uitwisseling van gegevens met ketenpartners

• Verminderde efficiënte inzet artsen/verpleegkundigen en 
groter beroep op artsen/verpleegkundigen voor geven van 
voorlichting 

• Geen vergoeding vaccinaties door RIVM

• Lage klanttevredenheid door onmogelijkheid digitale 
afspraken



GGD voert voor de gemeenten preventieve 
gezondheidszorg uit

Pijler 1: Monitoren, signaleren, adviseren

Pijler 2: Gezondheidsbescherming

Pijler 3: Publieke zorg, rampen en crises

Pijler 4: Toezicht kinderopvang


