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Kaderbrief 2021

Geacht College, geachte raad,
Het dagelijks bestuur heeft op 11 december 2019 de concept Kaderbrief 2021 besproken en biedt u
deze aan voor zienswijzen van de gemeenteraden. Bij het opstellen van de Kaderbrief 2021 is mede
gebruik gemaakt van de input die bij de bijeenkomst met de gemeenteraden is opgehaald. In een van
de bijlagen (bijlage 6) treft u deze input heel concreet weergegeven aan.
Graag geven wij hieronder bij een aantal punten uit de Kaderbrief 2021 een nadere toelichting.
Transparantie en financieel beleid
Uit de zienswijzen op jaarstukken en kaderbrief uit voorgaande jaren kwam de wens van
gemeenteraden naar voren om onderscheid te maken naar wettelijke taken (wettelijke taken GGD en
wettelijke taken gemeenten) en aanvullende diensten. Dit is vorm gegeven in bijlage 5.
In de Kaderbrief 2021 gaan wij verder op het ingezette financiële beleid om te komen tot een financieel
robuuste organisatie. Er is een uiterste inspanning gedaan om binnen de beschikbare financiële
middelen te blijven en dit is gelukt.
Over 2019 wordt in 2e Bestuursrapportage GGD Hollands Noorden (Burap) een voordelig jaarresultaat
van € 1.223.000 verwacht. Het positieve resultaat is overwegend incidenteel van aard. De directie voert
een voorzichtig financieel beleid en is terughoudend geweest met het participeren in maatschappelijke
ontwikkelingen en investeringen in het op orde houden van de ondersteunende bedrijfsvoering als ICT
(Informatiebeveiliging, privacy, informatie gestuurd werken) en HRM.
Het verwachte positieve resultaat over 2019 geeft financieel meer ruimte om hier na 2019 wel in te
investeren. De GGD heeft deze opgespaarde middelen de komende jaren nodig om de bedrijfsvoering
op orde te houden. In de periode 2010-2015 zijn de deelnemersbijdragen gekort voor +/- 15%
vanwege taakstellingen en het toepassen van de nullijn. Het is niet wenselijk om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden eenmalig te verlagen.
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Op grond van de analyse van het weerstandvermogen en de weerstandcapaciteit wordt voorgesteld om
bij de resultaatbestemming een deel van de middelen te reserveren om de algemene reserve versneld
te versterken en een bestemmingsreserve te vormen voor de ICT-agenda 2020-2023.
Er is een steeds groter belang van de goede verwerking met ICT-middelen om de continuïteit van onze
dienstverlening te waarborgen. Door een aantal (maatschappelijke) ontwikkelingen is het nodig te
investeren in informatiebeveiliging en privacybescherming. Daarnaast is het noodzakelijk meer
informatie gestuurd te gaan werken. De GGD werkt deze ontwikkelingen uit in een plan voor de ICTagenda 2020-2023.
Voorgesteld wordt om een bestemmingsreserve voor de ICT-agenda 2020-2023 te vormen van
€ 750.000 om de noodzakelijk investeringen op te vangen. Hierdoor behoeft geen bijdrage aan de
deelnemende gemeenten te worden gevraagd. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 wordt het
Algemeen Bestuur een voorstel voorgelegd.
Inzetten op focuslijnen
De komende jaren wil GGD Hollands Noorden vanuit vier focuslijnen werken, te weten:
-

Gezond opgroeien

-

Gezond ouder worden

-

Meedoen naar vermogen

-

Gezonde leefomgeving.

Deze focuslijnen komen voort uit de aanpak die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) promoot om
het gezondheidsbeleid over beleidsdomeinen- en niveaus heen concreet te maken (“Health in all
policies”). Ook in het landelijk beleid dat in april 2020 zijn beslag moet krijgen in de Landelijke Nota
Gezondheidsbeleid 2020 wordt hier op ingezet. Er is een duidelijke beweging waarneembaar van
denken vanuit ziekte naar denken vanuit gezondheid. Op demografische ontwikkelingen (‘we worden
steeds ouder en blijven langer zelfstandig wonen’) kan met de focuslijn Gezond ouder worden beter en
breder worden ingespeeld. Andere ontwikkelingen als bijvoorbeeld de Omgevingswet maken dat
gezondheidsaspecten nadrukkelijker moeten worden meegewogen (focuslijn gezonde leefomgeving).
Daarnaast wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met veiligheid. De focuslijnen zijn daarnaast een
kapstok om de input die is opgehaald bij de bijeenkomsten met gemeenteraden aan op te hangen.
In de begroting 2021 worden de huidige programma’s omgezet naar deze focuslijnen en wordt de rol
die GGD Hollands Noorden heeft bij deze focuslijnen nader uitgewerkt.
Zienswijzen
Uw zienswijzen zien wij met belangstelling tegemoet voor 1 maart 2020. U kunt deze (bij voorkeur
digitaal) toezenden aan het algemene mailadres (info@ggdhn.nl) dan wel rechtstreeks aan de
directiesecretaris (ykoopen@ggdhn.nl). De kaderbrief en zienswijzen worden in het algemeen bestuur
van 11 maart 2020 geagendeerd.
Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
i.o.
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voorzitter,

secretaris.

