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Onderwerp: zienswijze jaarrekening 2019 en zienswijze begroting 2021 GGD HN
Programma 6, Sociaal domein
Ten eerste: een vraag over de het resultaat 2019.
Op blz. 8 van de programmaverantwoording staat in de tabel bij programma jeugd 23.633.000
Euro aan lasten en 16.509.000 Euro aan baten. Het saldo is 7.154.000 Euro positief.
Het totale saldo van baten en lasten leidt tot een positief resultaat van 1.373.000 Euro.
Een resultaat dat het mogelijk maakt de algemene reserve aan te vullen en een
bestemmingsreserve Coronacrisis te maken.
Vraag:
Wat zeggen de cijfers 2019 over het jeugdprogramma nu eigenlijk?
Als ik hier lees dat de GGD HN in 2019 een onderschrijding heeft van 7,15 Miljoen Euro op de
Jeugdzorg, terwijl anderzijds de gemeente Heerhugowaard een overschrijding heeft op de
Jeugdzorg van 4,8 miljoen Euro? Ongetwijfeld sluiten de taakvelden bij elkaar aan, maar
overlappen ze ook? Hoe moet ik deze cijfers in hun samenhang beoordelen?
Ten tweede: een voorstel betreft wijziging van de reserveringen.
Referte punt 1 van het raadsvoorstel (over de jaarstukken)
Onder c wordt voorgesteld om 344.000 Euro toe te voegen aan de Algemene Reserve (AR) en
onder d. het vormen van een bestemmingsreserve Coronacrisis.
Gezien:

-

het feit dat in de begroting voor 2021 reeds een bedrag van 180.000 Euro is voorzien
om te worden toegevoegd aan de AR,
het feit dat met deze toevoeging aan de AR eind 2021 de maximum na te streven
waarde van de AR wordt bereikt;
de verwachting dat de Coronacrisis tot hogere kosten zullen leiden voor de GGD;
het voorstel een bestemmingsreserve Coronacrisis te maken reeds door de GGD is
voorzien

wordt voorgesteld

-

Het bedrag dat nu aan de AR wordt toegevoegd te verlagen tot 344.000 minus
180.000 Euro = 164.000 Euro
Het bedrag van 180.000 Euro dat hiermee vrijvalt, toe te voegen aan de
bestemmingsreserve Coronacrisis
Nadere regels en tussentijdse rapportages af te spreken rondom de
bestemmingsreserve Coronacrisis
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Referte punt 2:
Voorstel is een zienswijze in te dienen die invulling geeft aan bovenstaande wijziging van de
toevoeging aan de AR en de bestemmingsreserve Coronacrisis.
Antwoord van het college

Vraag:
Wat zeggen de cijfers 2019 over het jeugdprogramma nu eigenlijk?
Als ik hier lees dat de GGD HN in 2019 een onderschrijding heeft van 7,15 Miljoen Euro op de
Jeugdzorg, terwijl anderzijds de gemeente Heerhugowaard een overschrijding heeft op de
Jeugdzorg van 4,8 miljoen Euro? Ongetwijfeld sluiten de taakvelden bij elkaar aan, maar
overlappen ze ook? Hoe moet ik deze cijfers in hun samenhang beoordelen?
Antwoord: De jeugdzorg/jeugdhulp is iets anders dan de jeugdgezondheidszorg waar de GGD
zich mee bezig houdt. De GGD richt zich vanuit de wet publieke gezondheid op het vroegtijdig
signaleren, begeleiden, ondersteunen en monitoren van problemen bij het gezond en
veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen door het uitvoeren van het Basispakket
Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Daarbij horen bijvoorbeeld ook het uitvoeren van het
rijksvaccinatieprogramma en het bevorderen van een gezonde leefstijl van jeugdigen en hun
ouders/verzorgers, zowel individueel als collectief. De GGD doet dit voor 17 gemeenten en voor
de 17 gemeenten doet de onderschrijding van € 7.154.000 zich voor, die €140.000 positiever is
dan begroot.
Vanuit de gemeente zelf wordt jeugdzorg geboden op basis van de jeugdwet. Dit betreft hulp en
zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en
stoornissen. Hierop is in Heerhugowaard een overschrijding ontstaan.
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