
 ·1· 

n  o  t  i  t  i  e   

Kenmerk G:\BB\-secr\AB\2019\ 

5 juli 

Van Dagelijks Bestuur 

Datum 11 juni 2019 Aan Algemeen Bestuur 

Onderwerp 

 

Bestemming jaarresultaat jaarrekening 2018 

 

Het jaarresultaat van de GR GGD Zeeland over 2018 bedraagt € 1.411.396 positief en bestaat 

uit de volgende 2 onderdelen: 

1. € 758.254 resultaat op het programma inkoop jeugdhulp. Dit betreft de subsidie die is ont-

vangen voor de transformatie, dit is een incidenteel voordeel. 

2. € 653.142 resultaat op de programma’s publieke gezondheid en veilig thuis. Daarvan is 

€ 705.000 als incidenteel voordeel aan te merken. Dit betreft: 

-€ 689.000 lagere salarislasten dan begroot door moeilijk of niet in te vullen vacatures; 

-€ 17.000 lager dan begroot door een positief resultaat op projecten; 

-€ 33.000 hoger dan begroot door een positief resultaat op markttaken. 

 

 

Voorgesteld wordt het jaarresultaat 2018 van de GGD ad € 1.411.396 als volgt te bestemmen: 

Voorstel bestemming 2018 + overzicht bestemming 2017 2018 2017 

Gemeentelijk projectengeld onttrekken aan de reserve in 2018 1) -40.131 60.996 

Bestemmingsreserve Transformatiefonds 2) 758.254   

Bestemmingsreserve markttaken 3) 239.000   

Bestemmingsreserve extra meldingen Veilig Thuis 4) 124.291  

Toevoeging aan de algemene reserve 5) 329.982 340.820 

Totaal 1.411.396 401.816 

 

Toelichting: 

1. Het resultaat Gemeentelijk projectengeld ad € 40.132 is het resultaat van de totale 

gemeentelijke besteding van € 151.439 minus de gemeentelijke bijdragen van totaal 

€ 111.308. Voorgesteld wordt de reserve gemeentelijke projecten door deze bestem-

ming te verlagen met € 40.131. 

2. In 2018 is door de Rijksoverheid een bijdrage aan de Zeeuwse jeugdregio toegekend 

van € 758.254. Dit bedrag komt uit het Transformatiefonds dat onderdeel is van het 

Actieprogramma Zorg voor Jeugd. De gelden zijn eind 2018 toegekend via de decem-

bercirculaire. Deze gelden zijn door de inkooporganisatie jeugd in 2019 ontvangen en 

worden in 2019 en verder besteed. Voorgesteld wordt om een bestemmingsreserve 

te vormen voor deze gelden. Dat maakt  het mogelijk deze gelden voor transforma-

tiedoeleinden te ‘oormerken’. 

3. Het saldo van baten en lasten in 2018 op de markttaken (Preventieve Maatregelen 

Risicogroepen en Forensische Geneeskunde) is € 239.000 positief. Voorgesteld 

wordt om dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Markttaken zodat een 

grotere buffer ontstaat voor het opvangen van eventuele negatieve resultaten in de 
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toekomst. De buffer zou dan stijgen van € 249.267 naar € 488.267 en komt daarmee 

uit op 38% van de jaaromzet 2018 PMR en FG.    

4. Voorgesteld wordt om voor het definitieve resultaat 2018 van Veilig Thuis € 124.291 

(pagina 40 van het jaarverslag) een bestemmingsreserve Veilig Thuis te vormen. Dit 

bedrag is ter dekking van de personeelslasten, welke nodig zijn om een eerste stap 

te zetten in het aanpakken van de toename van het aantal meldingen.  

5. De algemene reserve zou daarmee stijgen van € 392.050 naar € 722.032 en blijft 

daarmee binnen de 5% norm van de VZG (5% norm komt uit op circa 1,1 mln.). 
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