
a  g  e  n  d  a    

Kenmerk       

Voor AB-vergadering 

Datum 11 oktober 2019 

Tijd 9.00 – 10.30 uur 

Plaats GGD Zeeland, Westwal 37, Goes; vergaderruimte 002 

 

 

 

1. Opening 

 

2. Verslagen 

 Ter vaststelling 

a. Verslag AB-vergadering van 5 juli 2019 

 

Ter kennisname 

b. Verslag DB-vergadering van 13 september 2019 

   

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Lijst ingekomen stukken  

 

b. Schriftelijke mededelingen 

- AWOZ (Academische Werkplaats Ouderenzorg)  

 

 c. Mondelinge mededelingen 

- Gesprek accountant oordeelonthouding  

- Bezoek staatssecretaris  

 

4. Terugkoppeling landelijke overleggen 

 

5. Vaststelling Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland  

 De Zeeuwse gemeenten zijn gevraagd om een zienswijze te geven op de aangepaste 

Gemeenschappelijke Regeling. Zie bijgaand overzicht. Uit bijgaand overzicht blijkt dat 

10 van de 13 gemeenten inmiddels hebben ingestemd. Op 10 oktober is in de ge-

meente Vlissingen een raadvergadering waar dit onderwerp is geagendeerd. De ge-

meenten Reimerswaal en Tholen hebben een zienswijze uitgebracht voor aanpassing 

van de gemeenschappelijke regeling. Zie hierover de bijgaande notitie.  

 

 Voorstel: 

 Het besluit van de raden en de colleges wordt kenbaar gemaakt aan het Algemeen 

Bestuur van 11 oktober 2019 en daarmee is de regeling gewijzigd.  

 De gemeenteraden/ colleges Reimerswaal en Tholen berichten over het niet aanpas-

sen van de gemeenschappelijke regeling. 
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6. Vaststelling spoorboekje 2020 

 

 Voorstel: 

 Instemmen met bijgaand spoorboekje 2020. 

 

7. RUPS 

 Zie bijgaande notitie.  

 

 Het AB wordt voorgesteld; 

- In te stemmen met  25 % cofinanciering van RUPS III.  Een mogelijkheid is om het 

budget gemeentelijke projecten hiervoor in te zetten. Indien elke gemeente mee 

doet, is dit toereikend om RUPS nog een jaar voort te zetten.  

- De gemeenten worden via de leden van het AB z.s.m.  schriftelijk  om toestem-

ming worden gevraagd.  

 

8. Verordeningen 

 

 Bijgaand treft u een aantal verordeningen aan (financiële verordening, controle veror-

dening), alsmede het treasury statuut aan.  

 

 Voorstel: 

 Bijgaande verordeningen, alsmede het treasury statuut vast stellen.  

 

9.  Tussentijdse evaluatie Rijksvaccinatieplan (RVP) 

  

 Zie bijgaande notitie.  

  

 Voorstel: 

 Kennis nemen en instemmen met bijgaande notitie. 

 

10. Bestuursrapportage (burap), addemdum burap, taakstelling en begrotingswijzigingen  

 

 Zie bijgaande documenten.   

 De begeleidingscommissie heeft onlangs een aantal adviezen uitgebrascht op de aan-

geboden burap. Het Dagelijks Bestuur heeft deze adviezen van de begeleidingscom-

missie overgenomen.  

 

 Voorstel:  

 Bijgaande burap, addendum burap, taakstelling en begrotingswijziging vaststellen. 
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11. Begrotingswijziging VT 2019 en structurele begroting VT  

 

 Zie bijgaande notitie en addendum Veilig Thuis. Dit addendum is opgesteld op basis 

van de informatiebijeenkomst over Veilig Thuis op 19.09.2019.  

 

 Voorstel:  

  

 In te stemmen met een begrotingswijziging 2019 en 2020, voor Veilig Thuis: 

1. Begrotingswijziging 2019 - bestemmingsreserve Veilig Thuis. 

 De bestemmingsreserve van Veilig Thuis zijnde € 124.000,- beschikbaar te stellen 

voor het oplossen van achterstanden en te anticiperen op de verhoogde instroom. 

Eerder heeft het AB besloten om vooruitlopend op besluitvorming deze reserve reeds 

in te zetten. 

2. Begrotingswijziging 2020 

 Op basis van de in de notitie genoemde uitgangspunten en bezuinigingsmaatregelen 

voor 2020 een bedrag van € 681.385,-  extra beschikbaar te stellen; Hiermee kan 

voldoende formatie worden ingezet om de te verwachtte instroom aan te kunnen en 

deze op een efficiënte, benchmarkconforme wijze op te pakken.  

3. Om de kosten te drukken worden de volgende acties ondernomen en de uitkom-

sten meegenomen voor de begroting 2021: 

 Uitkomsten van de landelijke lobby, mogelijke ophoging Rijksbijdrage voor Veilig 

Thuis; 

 Uitkomsten analyse over de opbouw van de overhead bij de GGD Zeeland; 

 Uitkomsten onderzoek synergie op samenwerking GGD met Intervence; 

 Uitkomsten plan aanpak (Taskforce jeugd) ten aanzien van een structurele verbe-

tering van de keten. Hierin worden de lopende initiatieven, zoals project “Vaart in 

veiligheid” en de pilot “Preventieve Jeugdbescherming” integraal meegenomen.  

 Monitoren en evalueren van de instroom ten opzichte van de uitgaven en behaalde 

bezuinigingsmaatregelen te evalueren.   

4. De begrotingswijziging 2019 en 2020 voor zienswijze aan de gemeenteraden aan 

te bieden; 

5. De begrotingswijziging 2019 en 2020 ter vaststelling voor te leggen in de AB ver-

gadering van december; 

 

 

 Optioneel: voorstellen ter besluitvorming vanuit de Bestuurscommissie Inkoop Jeugd-

hulp Zeeland  

 

 

12. Rondvraag 

 

13. Sluiting 

 

 

 

 

 



 

v  e  r  s  l  a  g 

Kenmerk  

Van openbare vergadering Algemeen Bestuur  

Datum 05 juli 2019 

Aanwezig de heer J-F. Mulder (Hulst), voorzitter; 

de dames S. Suij (Terneuzen), E. Verhage (Vlissingen), A. Evertz (Kapelle), A. 

Smit (Schouwen-Duiveland), M. van de Plasse (Borsele), C. Doorn (Middelburg) 

en A.P.L.M. Slenter (Noord-Beveland); 

de heren A. van der Reest (Goes), B. van Halderen (Veere), K. Verburg (Rei-

merswaal), G.J. Harmsen (Tholen) en J. Werkman (Sluis); 

de heren R. de Meij (directeur) en H. van Beek en mevrouw M. Schuurhuis (ver-

slag); 

Afwezig - 

 

 

 

1. Opening  

 

De heer Mulder heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

Een speciaal welkom aan mevrouw Schuurhuis als opvolger van mevrouw Van Dijk als ver-

slaglegging namens GGD Zeeland. Er wordt kort stil gestaan bij het stoppen van de heer De 

Meij als DPG van GGD Zeeland. Tijdens het besloten deel van de vergadering wordt dit on-

derwerp verder besproken. De heer Mulder stelt voor om de presentatie onder punt 2 in te 

korten naar een kwartier, i.v.m. de volle agenda. 

 

 

2. Jaargesprekken relatiebeheer (tot ca. 09.30 uur) 

 Toelichting door Renée Poelman, relatiebeheerder.  

  

Op verzoek van de AB leden wordt de presentatie nagestuurd.  

 

Mevrouw Poelman geeft een presentatie over de rol van relatiebeheer bij GGD Zeeland en de 

samenwerking met de gemeenten.  

Uit de jaargesprekken is er veel naar voren gekomen. Relatiebeheer is een rol in ontwikkeling 

en heeft de focus op: 

 Publieke Gezondheid & Veiligheid positioneren in Sociaal en Veiligheidsdomein en pro-

fessionals dichter bij de gemeenten en partners brengen 

 Intermediair > Gemeenten / maatschappelijk veld 

 Verbinden intern met extern en andersom 

Op https://www.activiteitenggdzeeland.nl/ zijn de activiteiten van GGD Zeeland terug te vin-

den en dus het aanbod in taken voor de stakeholders. 

De stakeholders van GGD Zeeland betreffen: 

 Gemeenten 

 Onderwijsinstellingen 

https://www.activiteitenggdzeeland.nl/
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 Partners in sociaal en veiligheidsdomein 

 Maatschappelijke organisaties in breed werkveld 

 Bedrijfsleven 

Doordat er veel besproken is tijdens het jaargesprek, is niet alles aan het bod gekomen. Hier-

bij is besloten deze op te splitsen in drie thema’s, te weten: 

 Sociale veiligheid – meer delen, aansluiten en verbinden 

 Gezondheid in de wijk – preventie is HET kernwoord 

o Gezonde school aanpak is erg succesvol.  

 Fysieke veiligheid en bescherming 

 

Vragen en / of opmerkingen over relatiebeheer kunnen gesteld worden aan: 

 Renee Poelman (Renee.Poelman@ggdzeeland.nl)  Oosterschelderegio 

 Arjan van Schaik(Arjan.vanSchaik@ggdzeeland.nl)  Walcheren / Zeeuws-Vlaanderen 

 

De heer De Meij vult aan dat het altijd mogelijk is om met de eigen relatiebeheerder in ge-

sprek te gaan voor verdieping op de verschillende taken. 

 

 

3.  Verslagen 

  

a.  Verslag AB-vergadering van 12 april 2019 

 

Onder punt 5 wordt door mevrouw Doorn opgemerkt dat er niet afgesproken is de visie af-

zonderlijk door de gemeenteraden vast te laten stellen. Mevrouw Suij sluit hierbij aan dat er 

afgesproken was de visie ter kennisgeving aan de gemeenteraden voor te leggen. 

De heer De Meij reageert dat in zijn optiek de visie van GGD Zeeland kaderstellend is voor de 

komende jaren en daarmee het AB het orgaan is die de kaders namens de raden vaststelt 

voor de GGD organisatie. Besloten wordt het verslag verder vast te stellen.  

 

 

b.  Verslag DB-vergadering van 22 maart 2019 

 

V.k.a. 

 

 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Lijst ingekomen stukken  

 

V.k.a. 

 

b. Schriftelijke mededelingen 

 

Mevrouw Doorn wenst graag te weten wat er gebeurd is met de overgebleven gelden van 

‘De Vitale Revolutie’. Daarnaast vraagt zij af of er een evaluatiemoment over het project zal 

plaatsvinden. De heer De Meij reageert hierop dat het programmamanagement van De Vitale 

Revolutie contact op zal nemen / heeft opgenomen met de gemeenten en andere partners om 

dit verder af te stemmen. Een evaluatie heeft plaatsgevonden in het bestuur, de uitkomst 

daarvan is gedeeld met alle partners. Er wordt een evaluatie- en vervolgbijeenkomst geïniti-

eerd door het bestuur van ‘De Vitale Revolutie’.  

mailto:Renee.Poelman@ggdzeeland.nl
mailto:Arjan.vanSchaik@ggdzeeland.nl
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De heer Van Halderen heeft via een informele weg te horen gekregen dat ‘De Vitale Revolu-

tie’ gaat stoppen. Hij is als één van de wethouders namens het AB betrokken geweest en had 

graag eerder hierover geïnformeerd willen worden. Dit had hij graag officieel te horen willen 

krijgen en geeft aan deze wijze niet netjes te vinden. De heer Van der Reest sluit zich hierbij 

aan.  

De heer Mulder sluit af met de officiële bevestiging dat het project ‘De Vitale Revolutie’ ge-

stopt is. 

 

De heer van der Reest heeft nog een punt van aandacht op de informatieverstrekking over de 

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ). Hij heeft de informatie niet ontvan-

gen. De heer De Meij reageert met de mededeling dat de AWOZ bezig is om het programma 

uit te werken. Hij stelt voor de programmacoördinator het AB te laten informeren zodra dit 

uitgewerkt is. 

 

c.  Mondelinge mededelingen bestuurlijke / landelijke overleggen 

 

Mevrouw Smit geeft terugkoppeling van de BAC-PG (Bestuur Adviescommissie Publieke Ge-

zondheid) dat er gesproken is over preventie en gezondheid en over het al dan niet verplicht 

vaccineren. Het verplichten hiervan bracht de nodige discussie met zich mee. Daarnaast is er 

gesproken over aanpak verwarde personen. Daarbij werd aangegeven dat het veelal gaat om 

een kleine groep burgers die veel meldingen veroorzaken. De heer Mulder sluit hierbij aan dat 

er een nieuwe wetgeving komt op personen met verward gedrag. 

 

d.  Mondelingen mededelingen directie 

 

De heer Mulder deelt het vertrek van de heer De Meij mede. Na het zomerreces zal er een 

afscheidsmoment plaatsvinden. In het besloten gedeelte van de vergadering zal er een voor-

stel worden besproken.  

 

    * Vacature directeur Inkoopbureau Jeugdhulp Zeeland 

 

De heer De Meij informeert dat de eerste poging tot het vinden van een geschikte directeur 

Inkoopbureau Jeugdhulp Zeeland niets heeft opgeleverd. De zoektocht gaat verder. Voorlopig 

blijft de heer Magnee als tijdelijke directeur Inkoopbureau Jeugdhulp Zeeland.  

 

O.a. de heer Alssema en de heer Vader zijn betrokken bij de werving en selectie procedure. 

 

 

5. a. Vaststelling jaarrekening/jaarverslag 2018 

 

De heer De Meij geeft aan dat er een advies ligt van de Begeleidingscommissie over de be-

stemming van het positieve jaarrekeningresultaat en stelt voor om dit advies één op één over 

te nemen.  

 

Mevrouw Evertz reageert dat (het proces rondom vaststelling) jaarrekening in het college van 

B&W van de gemeente Kapelle besproken is. Er volgt een brief vanuit het college met de 

zienswijze op de jaarrekening / jaarverslag 2018, waarin de oordeelonthouding wordt be-

noemd. Er is in het verleden een plan van aanpak opgesteld om oordeelonthouding te voor-
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komen. Er dient dus een verbeterslag te worden gemaakt en het is gewenst dat bij de vol-

gende jaarrekening / jaarverslag geen sprake is van oordeelonthouding.  

 

Meerdere AB-leden sluiten zich aan op de reactie van mevrouw Evertz.  

 

De heer De Meij reageert met het feit dat het in de huidige constructie (delegatie vanuit de 

gemeenten naar de GR) onmogelijk is om een oordeelonthouding te voorkomen. De bedachte 

oplossing m.b.t. de verantwoording op basis van de begrote kosten is, vanwege het stand-

punt van de accountant, niet haalbaar gebleken. Er zijn twee oplossingsrichtingen: ofwel de 

delegatie uit de GR halen ofwel een aanpassing van het standpunt van de accountant. 

 

De heer Werkman deelt zijn verbazing over het standpunt van de accountant.   

 

De heer Mulder concludeert dat er een gesprek moet worden georganiseerd met een afge-

vaardigde van het bestuur en de accountant om na te gaan wat er met de oordeelonthouding 

moet gebeuren.  De controller van GGD Zeeland zal aansluiten bij dit overleg.    

 

b.  Vaststelling Maatschappelijk verslag VT 2018 

 

Besloten wordt om het maatschappelijke verslag VT 2018 vast te stellen.  

 

c.        Bestemming jaarresultaat jaarrekening 2018 

 

De Begeleidingscommissie adviseert ca. € 231.000 terug te betalen aan de gemeenten i.v.m. 

overschrijding van de 5% grens voor reservevorming. Dit advies wordt overgenomen. 

 

Het eindresultaat na terugbetaling aan de gemeenten bedraagt: 

 

Bestemming jaarresultaat 2018  2018 

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

Bestemmingsreserve Transformatiefonds 2) 758.254 

Bestemmingsreserve markttaken 3) 73.494 

Bestemmingsreserve extra meldingen Veilig Thuis 4) 124.291 

Toevoeging aan de algemene reserve 5) 495.488 

Jaarresultaat 2018  1.411.396 

Terugbetaling i.v.m. 5% norm 5) -231.590 

Totaal 1.179.806 

 

Dit eindresultaat is dan als volgt toegevoegd aan de reserves, rekening houdend met de be-

sluitvorming: 
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Reserves Stand 

31/12/2018 

Mutatie jaarresultaat 

2018 

Eindstand reserves na 

toevoeging 2018 

Gemeentelijk projectengeld 328.606 -/-40.131 288.475 

Bestemmingsreserve Transfor-

matiefonds 

0  758.254 758.254 

Bestemmingsreserve markttaken 249.267    73.494 322.761 

Bestemmingsreserve extra mel-

dingen Veilig Thuis 

0  124.291 124.291 

Toevoeging aan de algemene reserve 392.050  263.898 655.948 

-/- betreft onttrekking aan de reserve 

 

Het totaal aan de reserves valt hiermee binnen de 5% norm van de VZG (inclusief de reserve 

markttaken, welke 25% van de jaaromzet 2018 PMR en FG bedraagt). Voor de berekening 

van de 5% norm zijn buiten beschouwing gebleven de bestemmingsreserve huisvesting, de 

bestemmingsreserve Gemeentelijke projecten en de bestemmingsreserve transitiefonds.   

 

De heer Mulder stelt vast conform te besluiten. 

 

 

6. Vaststelling Visie GGD Zeeland  

 

In het AB wordt vastgesteld, dat de visie van GGD Zeeland door de gemeenteraden ter ken-

nisname is aangenomen. 

 

 

7.  Vaststelling Programmabegroting 2020-2023  

   

Mevrouw Suij geeft aan de zienswijze van de gemeenteraden mee te willen nemen in de 

vaststelling. De zienswijzen van de gemeenteraden worden meegenomen.  

 

Besloten wordt:  

 De programmabegroting 2020-2023 wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld; 

 De zienswijzen van de gemeenten bij de programmabegroting 2020-2023 te delen 

met alle gemeenten; 

 De programmabegroting voor 15 juli 2019 onder meer ter kennisname te sturen naar 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.  

 

 

8. Voornemen tot begrotingswijziging Veilig Thuis 

 

De heer De Meij informeert het AB over de analyse van het eerste half jaar waarbij de conclu-

sie getrokken moet worden dat er sprake is van een grote structurele stijging van het aantal 

meldingen bij Veilig Thuis als gevolg van de invoering van de wet Meldcode per 1 januari 

2019. Door een extern adviesbureau is onderzoek gedaan naar de noodzakelijk uitbreiding 

van de personele capaciteit van Veilig Thuis. De heer De Meij geeft aan dat de voorlopige 

bevindingen hiervan zijn dat de structurele stijging van de meldingen leidt tot een uitbreiding 
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van de formatieplaatsen in het primair proces van 10 tot 12 fte. Om te kunnen gaan voldoen 

aan de wettelijke termijnen is uitbreiding van de personele formatie noodzakelijk. Hiervoor zal 

een begrotingswijziging worden gemaakt. Hij stelt voor om na het zomerreces een informatie-

bijeenkomst te organiseren om gemeenten ambtelijk te informeren en om zo volledige trans-

parantie te kunnen bieden alvorens er besluitvorming in het AB plaatsvindt.  

 

Mevrouw Suij antwoordt hierop dat er in het DB gesproken is over een stabilisatie / afvlak-

king van het aantal meldingen en dat er geen stijging aan bod is gekomen. Dit was ook tij-

dens het DB onderbouwd en komt niet overeen met de informatie die nu gedeeld wordt. De 

heer De Meij geeft aan dat de analyse van het eerste half jaar aangeeft dat er sprake is van 

een grote structurele stijging. Afgesproken was dat er na een half jaar de verdere gang van 

zaken besproken zouden worden. 

 

Mevrouw Doorn geeft aan liever een voorstel in de openbare vergadering van het AB in okto-

ber te zien. Denkt dat het voorstel nu erg vroeg komt.  

 

Mevrouw Verhage vult aan dat er ook gekeken dient te worden naar het proces (hoe wordt 

het AB geïnformeerd en op welke wijze) en hoe efficiënt de werkwijze van Veilig Thuis is.  

 

Er is vanuit het AB behoefte aan meer informatie over de uitkomst van het onderzoek en effi-

ciëntie in de werkwijze door Veilig Thuis voordat er besloten wordt over te gaan tot het vast-

stellen van een begrotingswijziging. Ook meer inzicht in incidentele / structurele componen-

ten. 

 

De heer De Meij benadrukt het belang van het regelen van de benodigde middelen om aan de 

wettelijke eisen die aan Veilig Thuis gesteld worden te kunnen gaan voldoen. Als deze extra 

middelen er niet komen, dan worden de wettelijke termijnen niet behaald en zullen er wacht-

lijsten ontstaan.  

 

Voorgesteld wordt de technische informatie goed neer te zetten en hierover een advies in te 

winnen van de Begeleidingscommissie. Pas als dit volledig helder is, wordt het op bestuurlijk 

niveau besproken.  

 

De heer Harmsen geeft aan dat wellicht alle relevante opties opnieuw in beeld moeten wor-

den gebracht en wenst graag onderzocht te hebben wat het risico is van het verlengen van 

de termijnen en wat het betekent om af te wijken van wettelijke termijnen. Dit wordt meege-

nomen in het voorstel dat wordt ontwikkeld. 

 

Mevrouw Verhage vraagt of de werkgroep huiselijk geweld en kindermishandeling hierbij 

wordt betrokken. Dit is het geval. 

 

Besloten wordt om eind augustus een extra AB vergadering in te plannen om de AB leden te 

informeren over de onderbouwing van de begrotingswijziging, alternatieve scenario’s, conse-

quenties, structurele en incidentele kosten, etc. Voorafgaand aan dit extra AB zullen de amb-

telijke werkgroep Veilig Thuis en de Begeleidingscommissie hierin worden meegenomen.  
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Besloten wordt: 

 Een begrotingswijziging VT op te stellen met medeneming van bovengenoemde as-

pecten;  

 Bij deze begrotingswijziging 2019 de ambtelijke werkgroep VT te betrekken en om de  

Begeleidingscommissie om advies te vragen; 

 Eind augustus een extra bestuursvergadering te beleggen voor bespreking van deze 

begrotingswijziging. 

 

 

9. Aanbestedingstraject nieuwe accountant  

 

Besloten wordt akkoord te gaan met de gunning aan accountant Deloitte voor het uitvoeren  

van de accountantsdiensten. 

 

 

10. Doelen en indicatoren  

 

De heer De Meij geeft aan dat er een ambtelijke discussie gaande is over de vraag of de doe-

len in de programmabegroting lokale doelen of doelen van GGD Zeeland zijn. Hij geeft aan dat 

doelen van GGD Zeeland en de gemeenten elkaar aanvullen en versterken. GGD Zeeland en 

de gemeenten werken samen aan publieke gezondheid voor de Zeeuwse burgers. Een voor-

beeld van lokale en Zeeuwse doelen is vaccinatie. Het beleidsprimaat in de Publieke Gezond-

heid ligt op lokaal niveau, terwijl GGD Zeeland (AB) verantwoordelijk is om op Zeeuws niveau 

hierop de regie te voeren. Een ander voorbeeld is preventie. Ook daar is een gemeente primair 

verantwoordelijk, maar GGD Zeeland is verantwoordelijk om met beleidsvoorstellen te komen 

op Zeeuws niveau.  

 

Het AB sluit zich hierbij aan, echter kan er wel diversiteit blijven bestaan. Verschillen tussen 

lokaal en regionaal zijn er wel, met het uitgangspunt dat deze doelen elkaar versterken.  

 

De heer De Meij vult aan dat de regie bij het AB ligt om deze doelen samen te laten werken.  

 

Besloten wordt: 

 De doelen van GGD Zeeland en gemeenten kunnen verschillen. GGD Zeeland en ge-

meenten werken samen aan de publieke gezondheid van de Zeeuwse burgers en de 

doelen van GGD Zeeland en gemeente dienen elkaar te versterken; 

 De werkgroep PAO / BC / GGD in te stellen en opdracht te geven tot doorontwikke-

ling van de doelen en indicatoren; 

 Het advies van de werkgroep voor te leggen aan het AB in december 2019. 
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11. Strategische agenda AB GGD Zeeland 

 

Mevrouw Verhage wijst op de fout in jaartal 2022. 

 

De heer Van Beek antwoordt dat dit een typefout betreft en inderdaad 2023 dient te zien. Dit 

wordt aangepast. 

 

Mevrouw Smit geeft aan enige onduidelijkheid te hebben in de verschillende termen.  

 

Door de heer De Meij en Van Beek wordt uitgelegd dat de kadernota en programmabegroting 

in principe hetzelfde zijn. De heer Van Beek vult aan dat er in het najaar een bestuursconfe-

rentie wordt georganiseerd waarin drie onderwerpen worden besproken, te weten: governan-

ce, samenwerking bestuur en de bestuursagenda tot en met 2023.  

 

Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de interviewronde; 

2. De frequentie van de AB-vergaderingen in 2020 te verhogen van 4 naar 6 per jaar,  

waarbij sprake is van 4 reguliere vergaderingen en 2 themabijeenkomsten; 

3. Voorafgaand aan iedere AB-vergadering een directiebrief te sturen naar de AB-leden, 

waarin de bestuursleden worden geïnformeerd over bestuurlijk relevante actuele on-

derwerpen; 

4. In het najaar een bestuursconferentie te organiseren, met de onderdelen: 1) good go-

vernance 2) samenwerking / teambuilding 3) strategische agenda tot en met 2023; 

5. Deze bestuursconferentie mede te laten voorbereiden door een delegatie van het DB 

en door een extern bureau te laten faciliteren; 

6. Aan de hand van de bestuursconferentie eind 2019 een bestuursmodel uit te werken 

en voor te leggen ter besluitvorming in het AB. 

 

 

12.  Bezoek staatssecretaris Blokhuis 

 

Vanuit het AB wordt aangegeven dat er meerdere gemeenten zijn die interesse hebben het 

bezoek van staatssecretaris Blokhuis bij te wonen. Daarnaast wordt opgemerkt niet alleen 

vaccinatie en het preventieakkoord te bespreken. Ook kan bijvoorbeeld de infrastructuur van 

Zeeland en toename aantal meldingen Veilig Thuis met de staatssecretaris worden besproken.  

 

De heer De Meij antwoordt dat staatssecretaris Blokhuis graag het vaccinatiebeleid en het 

preventieakkoord wenst te bespreken tijdens zijn bezoek, maar er mogelijkheid is meerdere 

thema’s aan te kaarten.  

 

Besloten wordt te inventariseren welke gemeenten geïnteresseerd zijn het bezoek bij te wo-

nen, welke onderwerpen er besproken moeten worden en wie welke rol vervult bij welk the-

ma.  
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13. Optioneel: voorstellen ter besluitvorming vanuit de Bestuurscommissie Inkoop Jeugd-

hulp Zeeland  

 

N.v.t. 

 

 

14. Rondvraag 

 

De heer Van Beek deelt mede dat er een landelijk programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ is en  

stelt voor binnenkort een themabijeenkomst hierover te organiseren. Er is een landelijke 

kwartiermaker die ondersteuning kan bieden aan gemeenten.  

 

Besloten wordt akkoord te gaan met de organisatie van deze themabijeenkomst en de belang-

stellende gemeenten te inventariseren. 

 

 

15. Sluiting 

 

De heer De Meij deelt zijn vertrek mede en geeft aan dat de GGD in september een afscheids-

receptie organiseert. De AB-leden ontvangen hier nog een uitnodiging van.  

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur, gehouden op 11 oktober 

2019, 

 

 

 

         

voorzitter       secretaris 

J-F. Mulder       A.P.L.M. Slenter 



lijst van ingekomen stukken  

 

1. Brief van het college van B&W van de gemeente Hulst d.d. 3 juli 2019 waarbij wordt 

medegedeeld dat de burgemeester en het college van B&W hebben ingestemd met de 

voorgestelde wijziging van de GR GGD Zeeland en dat de gemeenteraad heeft besloten 

om deze vast te stellen. 

 

2. Brief van het college van B&W van de gemeente Reimerswaal d.d. 4 juli 2019 waarbij 

wordt medegedeeld dat de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend tegen de ge-

wijzigde GR en art. 26. als volgt dient te worden aangepast: “het openbaar lichaam 

vormt een reserve ten laste van het overschot bij de jaarrekening aan de uitvoeringskos-

ten tot en met maximaal 5% van de jaaromzet van het organisatieonderdeel Gemeen-

schappelijke Gezondheidsdienst Zeeland, inclusief de bijdrage van de deelnemers”. 

 

3. Brief van het college van B&W van de gemeente Reimerswaal d.d. 4 juli 2019 waarbij 

wordt medegedeeld dat de gemeenteraad de volgende zienswijze heeft ingediend op de 

programmabegroting 2020:  

 1. Bij het opstellen van de Kadernota en de Programmabegroting 2020 zorgt de GGD 

voor: 

1.1. Een tijdige en goede afstemming met de 13 gemeenten over haar ambities op be-

leidsniveau via het Provinciaal Ambtenaren Overleg (PAO). 

 1.2. Een nauwe samenwerking met het PAO en de Begeleidingscommissie GGD Zeeland 

(BC GGD) bij de doorontwikkeling van het helder formuleren van de SMART-gestelde 

doelstellingen en resultaten van de GGD in de Kadernota en de Programmabegroting 

2021. 

 1.3. Een overzicht waarin de jaarrekeningcijfers van het afgelopen jaar en de cijfers van 

het huidige begrotingsjaar zijn opgenomen. 

 1.4. Bij de 1e bestuursrapportage dient de GGD Zeeland, voor het tekort op salarislas-

ten en de bezuinigingstaakstelling, een plan van aanpak te presenteren. 

 2. Voor de taak Veilig Thuis zorgt de GGD voor een aparte kostenraming. 

 3. De visie van de GGD Zeeland is leidraad voor de organisatie en staat los van de op-

dracht aan de GGD Zeeland. 

 

4. Brief van het college van B&W van de gemeente Kapelle d.d. 9 juli 2019 waarbij wordt 

medegedeeld dat de gemeenteraad besloten heeft in te stemmen met de kaderno-

ta/programmabegroting 2020-2023 o.v.v. onderstaande procesmatige en inhoudelijke 

kanttekeningen: 

 Bij het opstellen van de Kadernota en de Programmabegroting 2021 zorgt de GGD voor: 

 - het in nauwe samenwerking met het PAO en de Begeleidingscommissie GGD Zeeland 

(BC GGD) helder formuleren van de SMART-gestelde doelstellingen en resultaten van de 

GGD in de Kadernota/Programmabegroting 2021; 

 - een plan van aanpak bij de eerste bestuursrapportage voor het wegwerken van het 

tekort op de salarislasten en invullen van de bezuinigingstaakstelling; 

 - een aparte kostenraming voor de taak Veilig Thuis. 

 



5. Brief van het college van B&W van de gemeente Kapelle d.d. 9 juli 2019 waarbij het 

volgende wordt medegedeeld: 

  Op uw voorstel en vooruitlopend op de herziening van de gemeenschappelijke regeling 

GGD Zeeland zijn de jaarrekening en het jaarverslag 2018 ter informatie aangeboden.  

De nu geldende tekst van de gemeenschappelijke regeling voorziet echter nog in een 

zienswijze procedure. Wij hebben daarom besloten de raad alsnog bij de besluitvorming 

te betrekken.  

Bij deze jaarrekening 2018 is geen advies van de begeleidingscommissie beschikbaar. In 

de vergading van het PAO op 26 juni 2019 is duidelijk geworden dat er nog steeds 

geen schriftelijk advies van de begeleidingscommissie beschikbaar is. Dit betreuren wij.  

 Verder betreuren wij dat er aanleiding is voor de accountant voor het onthouden van 

zijn oordeel over de rechtmatigheid met betrekking tot de inkooporganisatie. Bij de jaar-

stukken van 2017 heeft de accountant ook zijn oordeel onthouden. In de vergadering 

van het algemeen bestuur van 13 juli 2018 is verbetering van het proces beloofd. Tij-

dens deze vergadering is verteld dat het plan van aanpak voor verbeteringen is vastge-

steld in het 3e kwartaal van 2017 en in het 4e kwartaal is doorgevoerd. Volgens het-

zelfde verslag zouden de maatregelen effect hebben in 2018 waardoor geen oordeel-

onthouding meer wordt verwacht. Helaas is hiervan geen sprake gebleken. 

 Wij verzoeken u wederom met verbeterplannen te komen zodat de jaarstukken 2019 

wel worden voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring zonder voorbehoud. 

Tevens vragen wij u er voor te zorgen dat procedureafspraken worden gehaald zodat de 

begeleidingscommissie haar taak, tijdig en naar behoren kan uitvoeren. 

 

6. Brief van het college van B&W van de gemeente Borsele d.d. 10 juli 2019 waarbij 

wordt medegedeeld dat de gemeenteraad de volgende zienswijze heeft verwoord: 

 Bij het opstellen van de Kadernota en de Programmabegroting 2021 zorgt de GGD voor: 

- Een tijdige en goede afstemming met de 13 gemeenten over haar ambities op beleids-

niveau en het Provinciaal Ambtenaren Overleg (PAO) hierbij te betrekken. 

 - Een nauwe samenwerking met het PAO en de Begeleidingscommissie GGD Zeeland bij 

de doorontwikkeling van het helder formuleren van de SMART-gestelde doelstellingen 

en resultaten van de GGD. 

 - Een overzicht waarin de jaarrekeningcijfers van het afgelopen jaar en de cijfers van het 

huidige begrotingsjaar zijn opgenomen. 

 - Het presenteren van een plan van aanpak bij de 1e bestuursrapportage m.b.t. het te-

kort op de salarislasten en de bezuinigingstaakstelling. 

 - Voor de taak Veilig Thuis zorgt de GGD voor een aparte kostenraming. 

 - De visie van de GGD Zeeland is een leidraad voor de organisatie en staat los van de 

opdracht aan de GGD Zeeland. 

 

7. Brief van het college van B&W van de gemeente Sluis d.d. 11 juli 2019 waarbij wordt 

medegedeeld dat de gemeenteraad heeft besloten een positieve zienswijze in te dienen 

op de programmabegroting 2020-2023 en daarbij de volgende aandachtspunten wil 

meegeven: 

 1. Bij het opstellen van de Kadernota en de Programmabegroting 2021 zorgt de GGD 

voor: 



1.1. Een tijdige en goede afstemming met de 13 gemeenten over haar ambities op be-

leidsniveau en betrekt hierbij het Provinciaal Ambtenaren Overleg (PAO). 

 1.2. Een nauwe samenwerking met het PAO en de Begeleidingscommissie (BC) GGD 

Zeeland bij de doorontwikkeling van het helder formuleren van de SMART-gestelde 

doelstellingen en -resultaten van de GGD in de Programmabegroting 2021. 

 1.3. Een overzicht waarin de jaarrekeningcijfers van het afgelopen jaar en de cijfers van 

het huidige begrotingsjaar zijn opgenomen. 

 2. Bij de 1e bestuursrapportage dient de GGD Zeeland, voor het tekort op de salarislas-

ten en de bezuinigingstaakstelling, een plan van aanpak te presenteren. 

 2. Voor de taak Veilig Thuis zorgt de GGD voor een aparte kostenraming. 

 

8. Brief van het college van B&W van de gemeente Middelburg d.d. 24 juli 2019 waarbij 

wordt medegedeeld dat de gemeenteraad het volgende heeft besloten. 

 Kanttekeningen bij: 

 Kadernota/Programmabegroting 2019-2022 

 1. Bij het opstellen van de Kadernota en de Programmabegroting 2021 zorgt de GGD 

voor: 

1.1. Een tijdige en goede afstemming met de 13 gemeenten over haar ambities op be-

leidsniveau en betrekt hierbij het Provinciaal Ambtenaren Overleg (PAO). 

 1.2. Een nauwe samenwerking met het PAO en de Begeleidingscommissie (BC) GGD 

Zeeland bij de doorontwikkeling van het helder formuleren van de (SMART)doelstellin-

gen en -resultaten van de GGD in de Kadernota/Programmabegroting 2021. 

 1.3. Een overzicht waarin de jaarrekeningcijfers van het afgelopen jaar en de cijfers van 

het huidige begrotingsjaar zijn opgenomen. 

 2. Bij de 1e bestuursrapportage dient de GGD Zeeland, voor het tekort op de salarislas-

ten en de bezuinigingstaakstelling, een plan van aanpak te presenteren. 

 2. Voor de taak Veilig Thuis zorgt de GGD voor een aparte begroting 

 Visie GGD Zeeland 

 De visie van de GGD Zeeland is een leidraad voor de organisatie GGD Zeeland en hoe-

wel bruikbaar bij de uitvoering van de taken die door gemeenten bij GR GGD belegd zijn, 

is de visie bij uitvoering van deze taken volgend aan de opdracht van gemeenten aan de 

GGD Zeeland. 

 Jaarrekening 2018 

 Voor kennisgeving aangenomen. 

 Wijziging GR GGD Zeeland 

 De GR GGD Zeeland te wijzigen conform bijgevoegde conceptwijziging. 

 

9. Brief van het college van B&W van de gemeente Borsele d.d. 12 september 2019 

waarbij wordt medegedeeld dat de gemeenteraad op 5 september 2019 de gewijzigde 

gemeenschappelijke regeling van GGD Zeeland heeft vastgesteld.  

 

10. Brief van het college van B&W van de gemeente Vlissingen d.d. 19 september 2019 

waarbij wordt medegedeeld dat het College kennis heeft genomen van de jaarreke-

ning/jaarverslag 2018 van GGD Zeeland en deze ter informatie aan de gemeenteraad 

heeft aangeboden.  

Het College vindt het opvallend dat er in 2018 extra middelen voor Veilig Thuis zijn ge-



vraagd (1e begrotingswijziging 2018) terwijl er vervolgens een positief saldo op dit pro-

duct is. Hieruit is over de jaarrekening/jaarverslag 2018 de volgende aandachtspunten 

ontstaan:  

 - aandacht vragen voor het besteden van middelen waarvoor deze bedoeld zijn en zo te 

voorkomen dat deze toegevoegd worden aan de algemene reserve; 

 - benadrukken dat de reserve beperkt dient te blijven tot het op basis van de VZG-norm 

toegestane percentage van 5% van de exploitatielasten. 

 

11. Brief van het college van B&W van de gemeente Tholen d.d. 25 september 2019 waar-

bij wordt medegedeeld dat de voorlopige bestuurlijke opdracht verkenning samenwer-

king GGD, RUD en VRZ is besproken in de vergadering van 17 september 2019 van het 

college van b&w en zal worden voorgelegd inclusief reactie aan de gemeenteraad. Tij-

dens de vergadering van het college van b&w is besloten: 

 1. In te stemmen met de aangereikte voorlopige bestuursopdracht, waarbij nadrukkelijk 

wordt aangetekend dat ‘samenwerken geen doel op zich is’;  

 2. Voor de uit te werken samenwerkingsscenario’s en concreet toetsingskader mee te 

geven voor de te onderzoeken scenario’s namelijk: 

  a. Optimaliseren van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten;  

  b. Het verlagen van de kosten voor de deelnemende partijen in de samenwerking;  

  c. Bieden van continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaar-

heid. 

 3. Voor ieder uit te werken samenwerkingsscenario een model te vragen op basis 

waarvan de algemeen besturen op actieve wijze en op structurele basis bij de samen-

werkingsorganisatie(s) betrokken worden en blijven;  

 4. De uit te werken samenwerkingsscenario’s in eerste aanleg primair te laten beoorde-

len aan de hand van het geschetste toetsingskader, Een eventueel huisvestingsvraag-

stuk komt pas daarna aan de orde en is volgend aan het gekozen voorkeursscenario; 

 5. Mee te geven dat de algemeen besturen van de deelnemende partijen in de samen-

werking een besluit wordt gevraagd over het uiteindelijke voorstel;  

 6. De aangereikte ‘Informatiebrief verkenning samenwerking GGD, RUD en VRZ’ aan de 

raad voor te leggen.  
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Startdocument Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ) 

Introductie 

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ) is een initiatief gestart in 2015 met als 

voornaamste trekkers WVO Zorg (in de persoon van Jan de Graaf), University College Roosevelt (Gerda 

Andringa) en de Erasmus School of Health Policy & Management (Robbert Huijsman) met als doel om 

de ouderenzorg in Zeeland naar een hoger plan te tillen. 

Een Academische Werkplaats Ouderenzorg is – in het algemeen en kort samengevat - een formeel, 

langdurig samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties, onderzoeksinstelling(en) zoals 

universiteit/hogeschool en lokale beleidspartner(s) -veelal gemeente(n)- waarbinnen uitwisseling van 

kennis plaatsvindt tussen beleid, onderzoek, praktijk en onderwijs en vragen uit beleid/praktijk 

worden beantwoord via kennis. De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland in het bijzonder 

wordt gezien als een verbinder van alle Zeeuwse partijen die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen. 

Bij de AWOZ gaat het om het verder uitbreiden en versterken van het al opgebouwde 

samenwerkingsverband tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs in de dagelijkse ouderenzorg 

in Zeeland. Wij beogen hiermee het verder en sneller verspreiden van innovatie, kennis en evidence 

based-werken te bewerkstelligen. Uiteindelijk doel is om de groeiende groep (kwetsbare) ouderen 

een betere kwaliteit van leven te bieden, het ondersteunen en ontlasten van de mantelzorg en het 

zowel kwantitatief als kwalitatief beter toerusten van de arbeidsmarkt op de zorg voor ouderen thuis 

en in instellingen. 

Verloop en stand van zaken 

De AWOZ heeft, op zijn zachtst gezegd, een wat moeizame start gekend. Een combinatie van factoren 

heeft ervoor gezorgd dat pas nu, vier jaar later, de samenwerking structurele vormen begint aan te 

nemen. De eerste oorzaak was het feit dat de betrokken in dit project dit allen naast hun (meer dan) 

fulltime aanstellingen deden. Hierdoor was er weinig structuur en consistentie in de activiteiten van 

de AWOZ. Daarnaast is geprobeerd om in aanmerking te komen voor een subsidie vanuit het 

programma Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen Ouderenzorg van ZonMw, een 

structurele financiering. Ondanks dat er veel tijd en moeite in is gestopt, is deze subsidieaanvraag 

afgewezen vanwege het gebrek aan track record van de academische werkplaats. Ondanks deze 

obstakels hebben er echter wel al een aantal (onderzoeks)projecten plaatsgevonden onder de AWOZ-

vlag. Eén voorbeeld is het buddy project (een project van UCR, HZ, Manteling, ZorgSaam Zeeuws-

Vlaanderen, Zorggroep Ter Weel en WVO Zorg) waarbij studenten gekoppeld werden aan mensen met 

dementie en de impact hiervan op student, zorgvrager en mantelzorgen werd gemeten. Een ander 

voorbeeld is het kennisinfrastructuur project (UCR, WVO Zorg, Zorgstroom, Zorggroep Ter Weel, 

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen) waarin gezamenlijk werd gewerkt aan het verbeteren het 

elektronische patiëntendossier. Helaas bleef de voortzetting van dit soort projecten en de 

kennisdeling over de bevinden hiervan veelal achterwege door het gebrek aan een gestructureerde 

samenwerking. 

Anno 2019 is er gelukkig veel veranderd. In maart is een coördinator vastgesteld met als taak om 

structuur aan te brengen in deze samenwerking. Hiertoe is een groot aantal gesprekken gevoerd (o.a. 

met ViaZorg, Zeeuwse Zorgschakels, Gemeente Vlissingen, ADRZ, ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, 

Provincie Zeeland, Scalda, Zorggroep Ter Weel, Zorgstroom, GGD Zeeland, Periscaldes, Allévo, 
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Gemeente Middelburg en SVRZ) om het initiatief nieuw leven in te blazen en wensen en ideeën op te 

halen voor de voortzetting van de AWOZ, welke over het algemeen zeer positief werden ontvangen. 

Vanuit deze partijen zijn een aantal nieuwe leden toegetreden tot de (vanuit de oorspronkelijke 

kerngroep nieuw gevormde) stuurgroep en wordt er daarnaast een kerngroep gevormd met 

zogenaamde  “AWOZ-ankers” die de verbinding moeten gaan vormen tussen de AWOZ en de 

organisaties. Op dit moment wordt er een overkoepelende samenwerkingsovereenkomst opgesteld 

om de samenwerking te formaliseren. Er wordt echter niet gewacht met het starten van projecten tot 

de ondertekening hiervan, dat is slechts een formaliteit. In september zijn een aantal AWOZ-projecten 

van start gegaan, waaronder een VR-project in de revalidatiezorg, een voortzetting van het buddy 

project en een muziekinterventiestudie. Daarnaast lopen er gesprekken voor nog meer projecten. 

Financieel 

In maart 2018 heeft de Provincie Zeeland een subsidie toegekend van € 50,000 voor “het verder 

ontwikkelen van een Kennis- en Innovatienetwerk Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland”, 

met een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Daarnaast zullen de partners 

afhankelijk van hun grootte, draagkracht en betrokkenheid naast in-kind (o.a. uren en faciliteiten) ook 

een financiële contributie doen van waar uit AWOZ-activiteiten gefinancierd zullen kunnen worden. 

Kennisagenda 

In een vroeg stadium is met zorg-, cliënten- en ouderenorganisaties verkend op welke thema’s er 

behoefte is aan onderzoek en kennisontwikkeling. Om focus aan te brengen in de activiteiten die de 

academische werkplaats gaat ondernemen, zijn in samenspraak vier thema’s geformuleerd: 

1. Gezond blijven bij ouder worden 

2. Betere zorg thuis of dichtbij huis, met specifiek ook aandacht voor mensen met dementie en 

hun mantelzorgers 

3. Inzet van zorgtechnologie 

4. Werk en arbeidsmarkt(participatie) 

Deze thema’s zullen hieronder verder worden toegelicht. 

Thema 1 Gezond blijven bij ouder worden 

“Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van 

fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Gezond zijn betekent zich kunnen aanpassen 

aan verstoringen, veerkracht hebben, een balans weten te vinden of te hervinden zowel lichamelijk, 

geestelijk als maatschappelijk”, aldus Machteld Huber . Bij gezond ouder worden gaat het vooral om 

het voorkómen en terugdringen van beperkingen in het functioneren (preventie) en het bevorderen 

van zelfredzaamheid, participatie en een goede kwaliteit van leven . Ook de sociale omgeving is van 

invloed op de gezondheid van ouderen. Het aantal sociale contacten en de ervaren kwaliteit van de 

sociale contacten kunnen bepalend zijn voor gevoelens van eenzaamheid. Interventies gericht op het 

stimuleren van contacten in de omgeving kunnen bijdragen aan het terugdringen van eenzaamheid 

onder ouderen. 

Thema 2 Betere zorg thuis of dichtbij huis met specifiek ook aandacht voor mensen met dementie en 

hun mantelzorgers 
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Ouderen zullen langer zelfstandig moeten blijven en langer thuis blijven wonen. De nadruk in de 

toekomstige gezondheidszorg zal ook steeds meer gaan liggen op zorg samen met anderen en in de 

buurt en via laagcomplexe, integrale multidisciplinaire centra in de wijk. Inwoners van Zeeland geven 

zelf ook aan het liefste zorg zo dichtbij mogelijk te willen ontvangen. Specifiek betekent dit dat zij de 

basisvoorzieningen graag dichtbij zien. Het gaat hierbij om meer zorg en ondersteuning in de dorpen 

en de eigen huisarts om de hoek . 

Ook mensen met dementie zullen steeds langer thuis blijven wonen. Het beroep op de mensen die 

voor hen zorgen (mantelzorgers) groeit hiermee. De ondersteuning van mantelzorgers is hiermee van 

belang. Ook het ontwikkelen van een senior- of dementievriendelijke omgeving is een manier om 

langer thuis wonen van mensen met dementie mogelijk te maken .   

Voor meer gespecialiseerde zorg zullen de inwoners van Zeeland meestal verder moeten reizen. Een 

goede verbinding tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg, waarin alle partijen samenwerken om een 

sluitende keten te vormen, is hierbij belangrijk.  

Thema 3 Inzet van zorgtechnologie 

Door technologische ontwikkelingen komen er steeds meer nieuwe innovaties en daarmee ook 

nieuwe behandelingen beschikbaar. Ook in de ondersteuning van de zorg treedt innovatie op die het 

zorglandschap verandert. Een belangrijk voorbeeld hiervan is e-health, het op afstand (online of via 

een device) leveren van zorg . De toepassing van domotica/robotica kan de band tussen zorgaanbieder 

en consument veranderen van een relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer naar een samen-

zorgenrelatie. Technologie kan ook gebruikt worden voor de uitwisseling van informatie tussen de 

verschillende professionals die zorg en ondersteuning bieden aan een oudere.  

Thema 4 Werk en arbeidsmarkt(participatie) 

Het thema “werk” richt zich op twee onderwerpen; maatschappelijke participatie van ouderen en 

opleidingen en werk in de ouderenzorg. 

Van ouderen wordt verwacht dat zij zelf willen meewerken aan de opdracht van vergrijzing en zo lang 

mogelijk actief blijven als dat kan. Gezonde ouderen blijven langer doorwerken en ouderen met een 

zorgvraag wonen langer thuis. Dit legt vooral veel druk op de oudere mantelzorger. Onderzoek naar 

de effecten van deze ontwikkelingen op ouderen met een zorgvraag en hun mantelzorgers, en naar 

interventies bedoeld om mantelzorgers te ontlasten, zijn van belang om maatschappelijke en 

arbeidsparticipatie van deze groep te behouden en stimuleren.  

De kwaliteit van de ouderenzorg in Nederland wordt steeds meer afhankelijk van de steun en 

persoonlijke aandacht die vrijwilligers kunnen bieden. Waar maatwerk en een actieve aanpak helpen 

bij het aantrekken van vrijwilligers is er nog steeds een tekort, met name aan hoogopgeleide 

vrijwilligers. Een belangrijke vraag is hoe we deze vrijwilligers, na het verlaten van het arbeidsproces, 

kunt motiveren uitdagend  vrijwilligerswerk te doen, waarbij zij bijvoorbeeld een groep vrijwilligers 

aansturen of vrijwilligerswerk doet wat veel planning en slagvaardigheid vereist. Deze  vrijwilligers zijn 

dringend nodig. 

Door vergrijzing is er een groeiende zorgvraag; deze zomer heeft de overheid 435 miljoen beschikbaar 

gesteld voor 125.000 extra zorgmedewerkers in 2023. Om dit cijfer te halen is naast het opleiden van 

nieuwe zorgmedewerkers, het behouden van de oudere, vaak ervaren zorgmedewerker essentieel. 
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Zorgmedewerkers zitten echter vaak jaren in dezelfde functie, scholen alleen het voor die functie 

noodzakelijke bij en zijn daardoor weinig ‘employabel. Onderzoek naar  de wensen en mogelijkheden 

van met name oudere medewerkers is hard nodig om te voorkomen dat ze vervroegd uittreden of 

uitvallen. 

Er is een sterk veranderende zorgvraag doordat ouderen steeds langer thuis wonen en pas bij 

complexere zorgvragen naar een verpleeg- of verzorgingshuis verhuizen. Bovendien werken 

zorgprofessionals niet langer alleen in zorgorganisaties, maar ook in wijkteams en netwerken. 

Daarnaast verandert ook de  zorgomgeving, waar techniek en ICT een steeds grotere rol spelen. Deze 

veranderingen in de zorg vragen nieuwe vaardigheden van werknemers in de zorg.  Echter studenten 

en scholieren binnen de relevante opleidingen zijn momenteel onvoldoende geïnteresseerd in en 

bekend met de uitdagingen en vraagstukken binnen de ouderenzorg. Anderzijds besteden de 

opleidingen te weinig aandacht aan veranderingen in de ouderenzorg. Er dreigt om deze redenen een 

ernstig tekort aan goed geschoold personeel in de zorg. 

Afsluiting 

De AWOZ lijkt ondanks de moeizame start nu toch echt vleugels te gaan krijgen. De betrokken partijen 

zien de noodzaak van samenwerking in en zijn bereid zich daar voor in te zetten. De verwachting is 

daarom dat er de komende tijd nog veel ontwikkelingen zullen zijn binnen en rond de AWOZ. Om op 

de hoogte te blijven of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathalie van de Zande, 

coördinator AWOZ, via zand0033@hz.nl.  

mailto:zand0033@hz.nl


n  o  t  i  t  i  e   

Kenmerk       Van J. Gaemers 

Datum 26 september 2019 Aan Algemeen Bestuur 

Onderwerp 

 

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland 

 

 

 

Toelichting  

 

De gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD is behandeld in het Algemeen Bestuur van 12 

april 2019. Aan de Zeeuwse colleges en raden is daarna gevraagd om binnen 13 weken te 

besluiten over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling (conform artikel 32 lid 3 van 

de gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD. 

 

Inmiddels is hierop de volgende besluitvorming ontvangen: 

 

 10 van de 13  gemeenteraden/ Zeeuwse colleges hebben ingestemd met de gewijzigde 

gemeenschappelijke regeling van GGD Zeeland (= twee derde meerderheid); 

 Vlissingen behandelt in oktober in raad en college de gemeenschappelijke regeling; 

 Twee gemeenten (Reimerswaal en Tholen) hebben een wijzigingsvoorstel ingediend. 

Voorgesteld is door deze gemeenten om bij de vorming van de reserve aan te geven 

dat deze wordt gevormd ten laste van het overschot bij de jaarrekening. 

 

Reactie GGD hierop: In de reactie van Reimerswaal en Tholen wordt het vormen van 

een reserve toegestaan ten laste van het overschot. 9 van de 13 gemeenten hebben 

ingestemd met de voorgelegde tekst, welke voortkomt uit het AB besluit van april 

2019. In feite is het dan niet mogelijk om deze tekst zonder meer te wijzigen. Daar-

naast is het naar onze mening niet de bedoeling om de strekking van het VZG model 

op dit punt te wijzigen. De formulering vormt verder geen risico voor de gemeenten 

en het laat de eenduidige formulering van de reservevorming in de gemeenschappe-

lijke regeling bij verschillende GR’ en intact. De begeleidingscommissie toetst daarbij 

of de bijdrage van 5% binnen de afgesproken bandbreedte blijft.  Om bovenstaande 

redenen wordt voorgesteld om de tekst uit de gewijzigde gemeenschappelijke regeling 

niet aan te passen. 

 

Ter verdere toelichting 

Een ad hoc werkgroep onder leiding van de heren Schild (gemeentesecretaris Goes) en Princen 

(gemeentesecretaris Terneuzen) heeft volgens de opdracht van het Algemeen Bestuur de ge-

meenschappelijke regeling aangepast op de volgende uitgangspunten: 



 ·2· 

2
6
 s

e
p
te

m
b
e
r 

2
0
1
9
 G

:\
B
e
d
ri
jf
s
b
u
re

a
u
\-
s
e
c
r\

a
b
\2

0
1
9
\4

. 
- 
1
1
 o

k
to

b
e
r\

0
5
. 

- 
N

o
ti
ti
e
 A

B
_
G

R
 G

G
D

 Z
e
e
la

n
d
 o

k
to

b
e
r 

2
0
1
9
.d

o
c
x
 

- Pas de gemeenschappelijke regeling GGD aan op basis van de nieuwe Wet Gemeen-

schappelijke Regeling en het vastgestelde VZG rapport; 

- Maak het huidige takenpakket met betrekking tot Veilig Thuis en Inkoop Jeugdhulp 

(incl. subsidies) rechtmatig; 

- Toets de regeling op dat er geen taken erbij of eraf gaan op dit moment. Het gesprek 

hierover vindt op andere momenten en op andere vergadertafels plaats.  

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling is juridisch gecontroleerd door mr. drs. B. F. 

Th. de Moor van het bureau Adriaanse van der Weel. 

 

Proces 

- Het college van de gemeente Goes zorgt voor inzending van de wijziging aan Gedepu-

teerde Staten; 

- Burgemeester en wethouders houden een register bij van de regelingen waaraan hun 

gemeente deelneemt; 

- De regeling treedt in werking na publicatie in de Staatscourant. 

 

 

Voorstel: 

 

Het besluit van de raden en de colleges wordt kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van 

11 oktober 2019 en daarmee is de regeling gewijzigd.  

De gemeenteraden/ colleges Reimerswaal en Tholen berichten over het niet aanpassen van de 

gemeenschappelijke regeling. 

 

 

Bijlagen: 

- Gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland. 

- Overzicht zienswijzen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Vergadering Besluit 

   

 



Overzicht besluitvorming aangepaste GR  

 

Gemeente Besluit BM  
en college 

Raad Bijzonderheden 

Borsele 25.06.2019 05.09.2019 Geen 

Goes 13.08.2019 05.09 of 19.09 Geen  

Hulst 28.05.2019 27.06.2019 Geen  

Kapelle 11.06.2019 O: 02.07.2019  
B: 03.09.2019 

Geen 

Middelburg 28.05.2019 26 juni 2019 Geen 

Noord-Beveland 07.05.2019 04.07.2019 Geen  

Reimerswaal 18.04.2019 26.06.2019 Het artikel 26 van de voorgestelde wijziging 
aan te passen zodat dit komt te luiden: ‘’het 
openbaar lichaam vormt een reserve ten laste 
van het overschot bij de jaarrekening aan de 
uitvoeringskosten tot en met maximaal 5% 
van de jaaromzet van het 
organisatieonderdeel 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
Zeeland, inclusief die bijdrage van de 
deelnemers’’. De gemeenteraad verzoekt de 
GR dit schriftelijk aan te passen. 

Schouwen Duiveland 02.07.2019 12.09.2019 Geen 

Sluis 20.08.2019 Ingestemd  Geen  

Terneuzen 28.05.2019 02.07.2019 Geen  

Tholen 14.05.2019 20.06.2019 Zie Reimerswaal 

Veere 03.06.2019 03.07.2019 Geen  

Vlissingen   Sec 1/7 en 29/7 
Nogmaals mail gestuurd aan sec op 20/8. Op 
20/8 reactie dat het vandaag in routing wordt 
gebracht, besluiten college en raad naar 
verwachting oktober 2019 

 

 

 

 

 



n  o  t  i  t  i  e   

Kenmerk G:\Bedrijfsbureau\CONTROL

\01 P&C Cyclus 

Van Dagelijks Bestuur 

Datum 13-9-2019 Aan Algemeen Bestuur 

Onderwerp 

 

P& C Cyclus 

 

 

 

In bijgaande nota treft u het ‘spoorboekje’2020 aan. Hierin zijn de vergaderdata opgenomen 

welke nodig zijn om tot een sluitende Planning & Control cyclus te kunnen komen. 

 

Binnen de GGD is besloten om de begrotingsronde eerder op te starten. Dit zal niet leiden tot 

een afwijking van de met het AB overeengekomen besluitingvormingsroute en afgesproken 

tijdslijnen maar is uitsluitend bedoeld om intern meer ruimte te creëren om tot kwalitatief goede 

stukken te komen. Hierbij horen eveneens 2 extra thema dagen voor het AB 

 

 

 

Voorstel: 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het spoorboekje zoals in bijlage is weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Vergadering Besluit Vervangt notitie nr: 

    

 



Week Stukken versturen Datum versturen Te versturen stukken Soort Vergadering Datum vergadering Te behandelen P&C

1

2

3

4

5

6 THEMA 07-02-20

7

8

9 Aan MT 20-02-20 Concept agenda DB + concept saldo GGD (excl. IJZ) 2019 + kadernota/progr. Begr. 2021-2024

10 MT 24-02-20

11 Aan BC 02-03-20 Concept saldo GGD (excl. IJZ) 2019 + kadernota/progr. Begr. 2021-2024 / normenkader

Aan DB 02-03-20 Concept saldo GGD (excl. IJZ) 2019 + kadernota/progr. Begr. 2021-2024 / normenkader

12 Aan PAO 11-03-20 BC 09-03-20 Concept saldo GGD (excl. IJZ) 2019 + kadernota/progr. Begr. 2021-2024 / normenkader

DB 13-03-20 Concept saldo GGD (excl. IJZ) 2019 + kadernota/progr. Begr. 2021-2024 / normenkader

13 Aan AB 19-03-20 Concept saldo GGD (excl. IJZ) 2019 + kadernota/progr. Begr. 2021-2024

14 PAO 25-03-20

15 AB 03-04-20 Concept saldo GGD (excl. IJZ) 2019 + kadernota/progr. Begr. 2021-2024 / normenkader

16 Aan gemeenteraden 15-04-20 Concept saldo GGD (excl. IJZ) 2019 + kadernota/progr. Begr. 2021-2024

17

18

19 Aan MT 07-05-20 Concept agenda DB + Jaarrekening GR GGD (incl. IJZ)

20 MT 11-05-20

21 Aan BC 18-05-20 Jaarrekening GR GGD (incl. IJZ)

Aan DB 18-05-20 Jaarrekening GR GGD (incl. IJZ)

22 BC 25-05-20 Jaarrekening GR GGD (incl. IJZ)

Aan MT 28-05-20 Concept agenda DB + eventuele begrotingswijziging

DB 29-05-20 Jaarrekening GR GGD (incl. IJZ)

Aan gemeenten 29-05-20 Jaarrekening GR GGD (incl. IJZ) 

23 MT 02-06-20 Evt. begrotingswijziging

24 Aan BC 08-06-20 Evt. begrotingswijziging

Aan DB 08-06-20 Evt. begrotingswijziging

25 Aan PAO 17-06-20 BC 15-06-20

DB 19-06-20 Evt. begrotingswijziging

26 Aan AB 25-06-20

27 PAO 01-07-20

28 AB 10-07-20 Vaststellen jaarrekening 2019 + kadernota/progr. Begr. 2021-2024

29 Aan GS en ministeries 14-07-20 Jaarrekening 2019 incl. verantwoording VT + kadernota/progr.begr. 2021-2024

30

31

32

33

34

35 Aan MT 27-08-20 Concept agenda DB + Bestuursrapportage 2020 + evt. begrotingswijzging

36 MT 31-08-20

THEMA 04-09-20

37 Aan BC 07-09-20 Bestuursrapportage 2020 + evt. begrotingswijzging

Aan DB 07-09-20 Bestuursrapportage 2020 + evt. begrotingswijzging

38 Aan PAO 16-09-20 BC 14-09-20 Bestuursrapportage 2020 + evt. begrotingswijzging

DB 18-09-20 Bestuursrapportage 2020 + evt. begrotingswijzging

39 Aan AB 24-09-20 Bestuursrapportage 2020 + evt. begrotingswijzging

40 PAO 30-09-20 Bestuursrapportage 2020 + evt. begrotingswijzging

41 AB 09-10-20 Bestuursrapportage 2020 + evt. begrotingswijzging

42

43

44

45 Aan MT 05-11-20 Concept agenda DB + evt. begrotingswijzging

46 Aan MT 09-11-20

47 Aan BC 16-11-20 Evt. begrotingswijziging

Aan DB 16-11-20 Evt. begrotingswijziging

48 Aan PAO 25-11-20 BC 23-11-20

DB 27-11-20 Evt. begrotingswijziging

49 Aan AB 03-12-20

50 PAO 09-12-20 Evt. begrotingswijziging

51 AB 18-12-20 Evt. begrotingswijziging

52

53

Vergadertijd: PAO: 9.30-12.00 uur Locatie: GGD Zeeland, Goes

DB: 9.00-11.00 uur

AB: 9.00-11.00 uur

2020



 n  o  t  i  t  i  e   

Kenmerk  

  

Van J. Gaemers/ L. Ernst 

Datum Oktober 2019 AB Aan AB 

Onderwerp 

 

Verlenging Uitstapprogramma prostituees 

 

Samenvatting voorstel: 

 

 

 

 

Stand van zaken project RUPS 

De GGD Zeeland heeft eind 2014 een tijdelijke subsidie toegekend gekregen in het kader van 

de landelijke Regeling uitstapprogramma prostituees (RUPS). Middels een uitstapprogramma 

worden prostituees in staat gesteld om -onder persoonlijke begeleiding - uit het vak te stap-

pen en tot een andere werkomgeving en dagbesteding te komen. Tot nu toe is het project 

volledig gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij de verlenging van de 

regeling ( van RUPS II naar RUPS III) zijn de subsidievoorwaarden gewijzigd: het ministerie 

stelt 25 % cofinanciering als voorwaarde voor de subsidie. In 2020 zal het ministerie ons 

informeren over een structurele financiering vanaf 2021. De huidige regeling is een over-

gangsregeling. 

Het AB wordt voorgesteld; 

- In te stemmen met  25 % cofinanciering van RUPS III.  Een mogelijkheid is om het 

budget gemeentelijke projecten hiervoor in te zetten. Indien elke gemeente mee doet, 

is dit toereikend om RUPS nog een jaar voort te zetten.  

- De gemeenten worden via de leden van het AB z.s.m.  schriftelijk  om toestemming 

worden gevraagd.  

 

Stand van zaken project RUPS 

 

Het project is gestart in 2015 en er zijn inmiddels 40 prostituees bereikt waarvan er 13 zijn 

uitgestapt en bij 9 prostituees (totaal 22)  is de situatie duurzaam verbeterd: huisvesting ge-

vonden of hulpverlening opgestart. Zie beschrijving van de resultaten in de bijlage. In Zeeland 

zijn 191 vergunde bedrijven (erotheken, clubs en escortbedrijven) in de gemeenten Hulst, Ter-

neuzen, Sluis, Goes, Schouwen Duiveland, Vlissingen en Middelburg. Hier werken ongeveer 

75 vrouwen. Het aantal onvergunde/illegale prostituees is lastig te traceren, dit wordt ge-

schat op 200-250 prostituees voor heel Zeeland .De afgelopen periode heeft het inzicht opge-

leverd dat het bereiken van prostituees in Zeeland lastig is. Het vraagt om het actief onder-

houden van een netwerk, outreachend veldwerk en veldwerk op internet.  Het veldwerk vindt 

zowel plaats op fysieke plekken als via het internet. De trajectbegeleiders en het team sek-

suele gezondheid van de GGD Zeeland doen aan fysiek veldwerk bij de vergunde bedrijven en 

veldwerk via internet. Via training/voorlichting aan ketenpartners genereren zij bekendheid 

                                            
1 cijfers Politie Zeeland, 2016 
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van RUPS en de doelgroep. Het doel is dat sekswerkers eerder worden doorverwezen naar 

RUPS. Naast het gewone spreekuur in Goes verzorgt het team seksuele gezondheid out-

reachende spreekuren voor het contact met sekswerkers op 6 locaties in de provincie 

Zeeland. Daarnaast wordt in het project intensief samengewerkt met de politie, gemeenten en 

andere ketenpartners. Deze partners zijn essentieel gebleken voor het doorverwijzen van 

sekswerkers naar RUPS. De trajectbegeleiders van RUPS worden gezien als een essentiële 

aanvulling op de hulp aan slachtoffers van loverboys, gedwongen prostitutie en mensenhan-

del.  

 

Huidige financiering 

Voor de eerste helft van 2019 is subsidie aangevraagd bij het ministerie. Hiervoor liep een 

bezwaarprocedure. Op 25 april j.l. is het bewaar gegrond verklaard en konden wij weer actief 

aan de slag.  De eerste paar maanden van 2019 hebben wij het project zonder nieuwe in-

stroom in de lucht gehouden: de huidige cliënten zijn begeleid en het netwerk en de opge-

bouwde kennis is onderhouden. Voor 1 juli 2019 konden wij weer voor een tijdelijke periode 

tot eind 2020 opnieuw subsidie aanvragen: RUPS III. Dit hebben wij gedaan en onder voor-

waarden gekregen. De voorwaarde is dat wij voor 1 januari 2020  een bewijsstuk van 25 % 

cofinanciering  kunnen overleggen aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een voorstel 

voor een structurele borging van het project kan nu nog niet worden gemaakt omdat nog niet 

helder is hoe de structurele financiering er uit komt te zien. In het regeerakkoord zijn midde-

len beschikbaar gesteld ten behoeve van een landelijk netwerk van uitstapprogramma’s. De 

periode van RUPS III zal worden gebruikt om met alle betrokken partners en aan de hand van 

het WODC-rapport toe te werken naar een toekomstbestendige en structurele systematiek 

voor de verdeling van de middelen. 

 

Relevante ontwikkelingen in Zeeland 

In 2015 is de bestuurlijke aanpak mensenhandel uitgebracht en in november 2018 is het in-

tegrale en interdepartementale programma-aanpak ‘Samen tegen mensenhandel’ uitgebracht. 

In beide stukken staat voorgeschreven waar gemeenten minimaal aan moeten voldoen om de 

strijd aan te gaan tegen mensenhandel. Alle gemeenten moeten in 2022 beleid hebben op het 

gebied van mensenhandel. Dit beleid richt zich zowel op de zorg voor slachtoffers van men-

senhandel als de daderaanpak. Dit maakt dat er voor de aanpak van mensenhandel partners 

vanuit zowel het zorg- als veiligheidsdomein nodig zijn. Burgemeester Marga Vermue is be-

stuurlijk trekker voor de aanpak van mensenhandel. Wethouder André van der Reest van de 

gemeente Goes is de trekker namens het zorgdomein.  Een onderdeel van de aanpak van 

mensenhandel is de realisatie van de zorgcoördinatie van de slachtoffers van mensenhandel. 

Er ligt nu een voorstel bij de gemeenten. Tot nu toe hebben alle gemeenten die hebben gere-

ageerd ingestemd met het voorstel. De gemeenten Middelburg, Vlissingen, Terneuzen en 

Reimerswaal (stand van zaken 5 september 2019) moeten nog instemmen. De gemeente 

Tholen doet niet mee met de zorgcoördinator voor slachtoffers van mensenhandel omdat zij 
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aansluiten bij West Brabant. RUPS neemt de gemeente Tholen wel mee in haar dienstverle-

ning. Vanuit RUPS kunnen wij zorgen voor een afstemming met de twee zorgcoördinatoren. 

De trajectbegeleiders van RUPS kunnen slachtoffers van seksuele uitbuiting (een vorm van 

mensenhandel), door de intensieve trajectbegeleiding, kans op nieuw perspectief bieden. 

Verwacht wordt dat zodra de zorgcoördinatie geregeld is, meer slachtoffers van seksuele 

uitbuiting (naast veiligheid en  traumaverwerking) behoefte hebben aan intensieve begeleiding 

naar werk en/of dagbesteding. De trajectbegeleiders van RUPS kunnen deze intensieve bege-

leiding bieden.  

 

Risico’s: 

Voor 2020 wordt 25% cofinanciering gevraagd.  Indien niet alle Zeeuwse gemeenten co fi-

nancieren wordt het project gestopt.  Voor het begeleiden van de cliënten in de caseload in 

december 2019 zal in overleg met SMWO een oplossing moeten worden gezocht. Eind 2019 

zal helder zijn hoeveel cliënten worden begeleid door SMWO en hoe veel uren inzet dit vraagt. 

Op basis van de huidige begroting is dit maximaal € 17.550 ,- voor een half jaar. 

 

Voorstel  

Het AB wordt voorgesteld; 

- In te stemmen met  25 % cofinanciering van RUPS III.  Een mogelijkheid is om het 

budget gemeentelijke projecten hiervoor in te zetten. Indien elke gemeente mee doet, 

is dit toereikend om RUPS nog een jaar voort te zetten.  

- De gemeenten worden via de leden van het AB z.s.m.  schriftelijk  om toestemming 

worden gevraagd.  

 

Deze notitie is opgesteld door Iris Vroegop en Janety Menheere van de gemeente Goes, 

Richard Schriemer van de gemeente Sluis en Leonie Ernst van de GGD Zeeland. 

 

 

Bijlagen: 

1. Achtergrondinformatie en resultaten RUPS Zeeland. 

2. Begroting RUPS en overzicht cofinanciering per gemeente voor het jaar 2020. 

 

 

Datum Vergadering Besluit 

11/10/2019 Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur stemt in met een cofinanciering van 25% voor het jaar 

2020.  
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Bijlage 1: Achtergrondinformatie 

en resultaten 

De GGD Zeeland heeft eind 2014 een 

tijdelijke subsidie toegekend gekregen in het 

kader van de landelijke Regeling 

uitstapprogramma prostituees (RUPS). 

Middels een uitstapprogramma worden 

prostituees in staat gesteld om -onder 

persoonlijke begeleiding - uit het vak te 

stappen en tot een andere werkomgeving 

en dagbesteding te komen. GGD Zeeland 

heeft zich samen met de gemeenten, politie 

e.a. partners ingezet voor een dekkend 

netwerk in de provincie Zeeland en de  

regio’s de Markiezaten, de Baronie en 

Tilburg in Brabant (4 subregio’s). Omdat de 

basis van het project goed is neergezet, is 

voor de fase van borging gekozen om na 

2018  per regio afzonderlijk verder te gaan. 

In het bestuurlijk overleg DC-CZW van 1-12 -

2017 is besloten akkoord te gaan met het 

borgen van het project RUPS regio Zeeland 

bij de GGD Zeeland. Voor 2019 is opnieuw 

een tijdelijke subsidie aangevraagd voor 

Zeeland. Om in aanmerking te komen voor 

de subsidie voor 2020 wordt een 

cofinanciering gevraagd van 25 %. Daarna 

volgt een structurele financiering waarvan 

de voorwaarden nog onbekend zijn. 

 

Landelijke tussenevaluatie 

Uit de landelijke evaluatie blijkt dat de  

jaarlijks 650 sekswerkers instromen en circa 

300 sekswerkers uitstappen. Trajecten 

duren vaak langer dan een jaar. Vaak zijn er 

meerdere probleemgebieden en wordt er 

samen gewerkt met andere partijen voor 

een passende ondersteuning.  

Het onderstaande voorbeeld uit Zeeland 

illustreert dit:
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Trajectbegeleiders SMWO: 

 

 

 

Schatting aantal deelnemers en uitstappers regio Zeeland en West Brabant: 

 

Na overleg met de ketenpartners in 2014 heeft de GGD Zeeland een schatting gemaakt hoeveel 

prostituees zullen deelnemen aan het uitstapprogramma en hoeveel hiervan daadwerkelijk zijn 

uitgestapt: 

 

Jaar # prostituees gestart # succesvol uitgestapt 

1 30 5 

2 50 20 

3 50 40 

totaal 130 65 

 

Resultaten regio Zeeland en West Brabant 

Het uitstapprogramma in Zeeland en West-Brabant heeft 247 prostituees/sekswerkers kunnen 

begeleiden.  Dit is 23 % van de geschatte populatie van 1100. In Zeeland zijn 40 sekswerkers 

begeleid. Dit is 12 % van de geschatte populatie van 275. In Zeeland zijn 191 vergunde bedrijven 

(erotheken, clubs en escortbedrijven) in de gemeenten Hulst, Terneuzen, Sluis, Goes, Schouwen 

Duiveland, Vlissingen en Middelburg. Hier werken ongeveer 75 vrouwen. Het aantal 

onvergunde/illegale prostituees is lastig te traceren, dit wordt geschat op 200-250 prostituees 

voor heel Zeeland. Illegale prostitutie vindt plaats in heel Zeeland.   

                                            
1 cijfers Politie Zeeland, 2016 
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Resultaten regio Zeeland en West Brabant: 

In de periode 2015, 2016, 2017,2018 zijn er totaal 247 sekswerkers/prostituees begeleid of nog in 

begeleiding door de trajectbegeleiders. In Zeeland zijn het 40 personen.  

 

 

 

 

Uitgestapt; 67

Tussentijds 
gestopt met 

trajectbegeleiding; 
45

Situatie duurzaam 
verbeterd ; 16

Nam nog deel aan 
trajecten in 2018; 

77

Korte advies 
vragen (PMW); 25

Uitgestroomd naar 
andere regio; 17

Resultaat hele regio tot 31-12-2018

Uitgestapt; 13, 
waarvan 2 nog 

nazorg

Tussentijds 
gestopt met 

trajectbegeleiding; 
9

Situatie duurzaam 
verbeterd ; 9

nam nog deel aan 
trajecten in 2019; 

6

Uitgestroomd naar 
andere regio; 3

Resultaat Zeeland tot 1 juli 2019
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Toelichting Uitgestapt: De ex-prostituees hebben bijvoorbeeld werk gevonden in een 

schoonmaakbedrijf, winkel of een supermarkt,  of zij zijn verder gegaan met een opleiding, of zijn 

een opleiding gestart.  

Toelichting Duurzaam verbeterd: Soms lukt uitstappen niet direct maar wordt wel de situatie van 

de prostituees/sekswerkers duurzaam verbeterd doordat er bijvoorbeeld huisvesting is gevonden 

of er is hulpverlening opgestart. In de regio de Baronie zijn ook soms kortere contacten (PMW) 

geweest. Deze advies vragen gaan bijvoorbeeld over rechten rondom zwangerschap of 

vergunningen. Het beantwoorden van deze vragen is noodzakelijk om vertrouwen op te bouwen, 

zodat de kans groter wordt dat de sekswerker later alsnog bij RUPS aanklopt.  

 

Hieronder staat een overzicht per gemeente in Zeeland van de 40 deelnemers aan het 

uitstapprogramma. 

 

Gemeente aantal  Gemeente aantal 

 

1 

 

 

0 

 

8 

 

 

2 

 
3 

 

 

2 

 

1 

 

 

3 

 

7 

 

 

0 

 
0 
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2 

 Geen vaste woon- of 

verblijfplaats, België of 

onbekend 

5 
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Het project heeft de volgende inzichten opgeleverd 

Cliënten van RUPS kun je onderverdelen in de volgende situaties, waarbij er tevens sprake kan 

zijn van diverse problemen zoals; verslaving en psychische problematiek. 

 

Happy 
hooker

Makkelijk 
geld

Situationele 
dwang

Lichte dwang 
van buitenaf

Pooier Dwang Mensen 
handel

Jeugd 
prostitutie

 

Stoppen met de prostitutie blijkt vaak een langdurig en moeizaam proces. De begeleiding van een 

cliënt - vanaf het moment dat zij of hij de wens heeft geuit te willen stoppen als sekswerker tot 

aan het realiseren van deze wens - is verbonden aan een lang en complex traject. Daarbij is er 

vaak sprake van meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden, zoals het gebrek aan 

opleidingskwalificaties, het bestaande stigma over sekswerk en sekswerkers, of het gegeven dat 

een deel van de sekswerkers kampt met psychische problemen en/of verslavingsproblematiek. 

Door een intensieve opleiding in combinatie met reeds opgedane ervaring (bijvoorbeeld met 

huiselijk geweld) weet een trajectbegeleider als geen ander aansluiting te vinden bij de doelgroep 

en voelen de sekswerkers die in traject gaan zich gehoord en erkend. Uit het project is gebleken 

dat het essentieel is dat de trajectbegeleiders beschikken over specifieke kennis over de 

problematiek en de sociale kaart en dat zij de vaardigheden hebben om de 

veranderingsprocessen van de cliënten in gang te zetten en te begeleiden. Op de website 

www.rups.nu kan men zien wat het werk van een trajectbegeleider kan betekenen.  Per 

gemeente is het nodig om een vaste contactpersoon aan te wijzen voor de trajectbegeleider. 

Deze contactpersoon is goed op de hoogte van de situaties waarin de prostituees kunnen 

verkeren en wat het uitstaprogramma inhoudt. Indien van contactpersoon wordt gewisseld zorgt 

de gemeente in overleg met de trajectbegeleiders voor een goede overdracht. Bij nieuwe 

contacten wordt gebruik gemaakt van het foldermateriaal, de website inclusief de korte film 

(www.rups.nu)  en een persoonlijk kennismakingsgesprek tussen de  trajectbegeleider en de 

contactpersoon. De contactpersonen weten hoe zij de mensen het beste kunnen benaderen en 

ook hoe zij de mensen kunnen introduceren bij collega’s. Gezien de vaak complexe situaties en 

problematiek van de prostituees wordt er altijd maatwerk geleverd.  

 

Kwalitatieve Resultaten Zeeland 

 Het project heeft een bredere bewustwording opgeleverd bij de politiek, professionals en 

maatschappelijke organisaties voor de positie en hulpvraag van deze doelgroep. De GGD 

Zeeland heeft samen met de partners van de subregio’s aan kunnen tonen dat de begeleiding 

van prostituees naar ander werk resultaten oplevert en voldoet aan een behoefte bij 

prostituees. Wij hebben gezorgd voor een duurzame samenwerking tussen de 

http://www.rups.nu/
http://www.rups.nu/
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trajectbegeleiders onderling. De trajectbegeleiders zijn breed opgeleid en de communicatie 

en samenwerking met de diverse ketenpartners is aanzienlijk verbeterd. 

 Ketenpartners (politie, maatschappelijk werk organisaties, jongerenwerkers, hulpverlening, 

gemeenten etcera) weten welke specifieke aandacht dit vraagstuk dient te krijgen en welke 

bijdrage zij daaraan kunnen leveren.  

 Daarnaast is er geïnvesteerd in de samenwerking met ketenpartners in werkgroepen, 

lotgenotencontact en deskundigheidsbevordering van professionals, contacten met de centra 

voor seksueel geweld, voorlichting over signalering van jeugdprostitutie  op scholen, aan de 

jeugdverpleegkundigen en aan jongerenwerkers. 

 

 

 

 



Concept Begroting GGD - RUPS Zeeland 01-01-2020 - 31-12-2020

begroot in uren tarief begroot in geld

gerealiseerd in 

uren 

Totaal Totaal 2019

Inkomsten
25 % cofinanciering 19.040,00€           

Subsidie ministerie van Justitie en Veiligheid 57.120,00€           

Totaal inkomsten 76.160,00€           -€                        

Begroot Maatschappelijk Werk Zeeland

casemanagement/trajectbegeleiding 450 78,00€                   35.100,00€           

veldwerk/verzorgen training en voorlichting 40 78,00€                   3.120,00€              

deelname aan werkgroep politie/GGD Zeeland 40 78,00€                   3.120,00€              

veldwerk/lotgenotencontactgroep 80 78,00€                   6.240,00€              

contacten onderhouden met gemeenten en ketenpartners 70  €                  78,00 5.460,00€              

Begroot GGD Zeeland

contacten onderhouden met gemeenten en ketenpartners 50 68,00€                   3.400,00€              

deelname aan werkgroep politie, SMWO en op afroep 40 68,00€                   2.720,00€              

deelname aan landelijke bijeenkomsten 30 68,00€                   2.040,00€              

fysiek veldwerk, outreachend spreekuur, 6 locaties 120 68,00€                   8.160,00€              

Veldwerk internet 100 68,00€                   6.800,00€              

Projectleider 40 uit bestaande uren GGD 

totaal uren 1060

Totaal uitgaven 76.160,00€           -€                     

verdeelsleutel gebaseerd op  het aantal inwoners per gemeente . Bron waarstaatjegemeente.nl- februari 2019

Gemeenten Inwoners financiering

Borsele 22716 1.131,33€             6%

Goes 37636 1.874,40€             10%

Hulst 27472 1.368,20€             7%

Kapelle 12720 633,50€                 3%

Middelburg 48303 2.405,65€             13%

Noord-Beveland 7314 364,26€                 2%

Reimerswaal 22555 1.123,31€             6%

Schouwen-Duiveland 33687 1.677,72€             9%

Sluis 23526 1.171,67€             6%

Terneuzen 54440 2.711,29€             14%

Tholen 25583 1.274,12€             7%

Veere 21867 1.089,05€             6%

Vlissingen 44485 2.215,50€             12%

Totaal 382304 19.040,00€           100%
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Kenmerk G:\Bedrijfsbureau\CONTROL

\P&C Cyclus \ 

Fin.Verordening 

Van Dagelijks Bestuur 

Datum 13-09-2019 Aan Algemeen Bestuur 

Onderwerp 

 

actualisatie Financiële Verordening 

 

 

 

De Financiële Verordening ex art.212 Gemeentewet dateert uit 2011 en dient te worden geac-

tualiseerd. Hierbij is het model van VRZ gevolgd met een aanvullende passage ten behoeve van 

de rapportage door Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland.  

 

Ten opzichte van de oude Financiële Verordening 2011 zijn de volgende aanpassingen doorge-

voerd: 

- tekstueel : conform model VRZ 

- inhoudelijk :  

*artikel 6 tussentijdse rapportage en informatie toegevoegd lid 5: 

De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland verstrekt (circa 6 à 7 weken) na afloop van 

ieder kwartaal een rapportage aan de Zeeuwse gemeenten waaruit de kosten voor het 

betreffende boekjaar tot op dat moment blijken.  

Dit voor zowel de uitvoeringskosten als de kosten ten aanzien van jeugdhulp (zorg in 

natura). 

*artikel 10 lid 5: toevoegen afschrijvingstermijn mobiele telefoons van 2 jaar 

*artikel 10 lid 6: 

conform advies VNG het grensbedrag waarboven activa altijd dient te worden geacti-

veerd aangepast van € 5.000,- naar € 10.000,- 

*Niet meer opgenomen is het benoemen van een kadernota, een artikel over oninbare 

vorderingen en ook geen afzonderlijk artikel over de financiële positie. Dit is naar onze 

mening niet noodzakelijk gezien huidige werkwijze van de organisatie. 

 

Verder is op advies van de begeleidingscommissie in artikel 7 lid 3 de verantwoordelijkheid van 

de bestuurscommissie opgenomen voor het afleggen van verantwoording over het afgelopen 

verslagjaar voor wat betreft inkoop jeugdhulp. En heeft in artikel 7 lid 5 verduidelijking plaats 

gevonden t.a.v. de decharge van de bestuurscommissie over de inkoop jeugdhulp. 

 

Voorstel: 

Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de geactualiseerde Financiële verordening Gemeen-

schappelijke Regeling GGD Zeeland 2019 per 1 november 2019. 

 

Datum Vergadering Besluit Vervangt notitie nr: 
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Kenmerk G:\Bedrijfsbureau\CONTROL

\P&C Cyclus \ 

ControleVerordening 

Van Dagelijks Bestuur 

Datum 13-09-2019 Aan Algemeen Bestuur 

Onderwerp 

 

actualisatie Controle Verordening 

 

 

 

De Controle Verordening ex art.213 Gemeentewet dateert uit 2011 en dient te worden geac-

tualiseerd.  

Aangepast is onder meer: 

 Toegevoegd is het jaarlijks normenkader, welke ter vaststelling aan het Algemeen Be-

stuur (AB) wordt aangeboden (artikel 2 lid 3) 

 In tegenstelling tot de vorige verordening waarbij de opdrachtverlening door het AB aan 

de accountant detaillistisch is beschreven, is in deze verordening de opdrachtverlening 

aan de accountant conform de wet belegd bij het AB maar zijn de voorbereidende werk-

zaamheden om te komen tot een keuze van een accountant om doelmatigheidsredenen 

niet meer beschreven.  

 De uiterste datum van vaststelling jaarrekening door het AB is conform de (concept) 

gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD gesteld op 14 juli in plaats van 1 april 

 In artikel 4 is toegevoegd dat in de opdrachtverlening aan de accountant nadere afspra-

ken worde gemaakt omtrent werkzaamheden en begrote kosten. Ter bevordering van 

een doelmatige en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek overleg plaats tus-

sen accountant en directie en medewerkers van de GGD, maar om doelmatigheidsre-

denen niet meer met een vertegenwoordiging uit het AB. 

 Artikel 6 (overige controles en opdrachten). Geschrapt zijn artikel 6 lid 2 en artikel 6 lid 

3. Dit heeft te maken met het feit dat geen specifieke vereisten meer worden gesteld 

door ministeries aan controle rechtmatigheid besteding specifieke uitkeringen. 

 Artikel 7 (rapportering), in tegenstelling tot de vorige controle verordening meldt de 

accountant afwijkingen eerst aan het DB (artikel 7 lid1). De directeur kan worden ge-

mandateerd om in de plaats te treden van het DB. Dit laatste geldt ook voor het geven 

van commentaar op de accountantsverslag en verslag van bevindingen. Toegevoegd is 

lid 4 artikel 7 waarin in aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevin-

dingen, de accountant bevindingen van niet bestuurlijk belang meedeelt aan de direc-

teur. Geschrapt is om doelmatigheidsredenen het lid waarin de accountant desgevraagd 

het verslag van bevindingen voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken be-

spreekt met een voor dit doel ingestelde vertegenwoordiging van het AB. 

 

 

Verder is op advies van de begeleidingscommissie in artikel 3 lid 2 van de verordening de 

verantwoordelijkheid van de bestuurscommissie ten aanzien van aanlevering van informatie 
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voor de jaarrekening aan de accountant verduidelijkt. Dit opdat het Dagelijks bestuur verant-

woordelijk kan zijn voor het opstellen van de jaarrekening. 

 

 

Voorstel: Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de Controle verordening Gemeenschap-

pelijke Regeling GGD Zeeland 2019 en in te trekken de controleverordening Gemeenschappe-

lijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland gedateerd 7 oktober 2011. 

 

Tevens wordt voorgesteld om de verordening bestuurscommissie aan te passen op de verant-

woordelijkheid van de bestuurscommissie ten aanzien van aanlevering van informatie voor de 

jaarrekening aan de accountant. 

 

 

Datum Vergadering Besluit Vervangt notitie nr: 

    

 



n  o  t  i  t  i  e   

Kenmerk G:\Bedrijfsbureau\CON-

TROL\01 P&C Cyclus\docu-

menten adm organisa-

tie\Treasurystatuut      

Van Dagelijks Bestuur 

Datum 13-09-2019 Aan Algemeen Bestuur 

Onderwerp 

 

actualisatie Treasurystatuut 

 

 

 

Het huidige Treasurystatuut  dateert uit 2011 en dient te worden geactualiseerd. Onder meer 

de volgende aanpassingen (naast enkele tekstuele) zijn doorgevoerd: 

-inhoudelijk : artikel 4. Krediet Risico Beheer: 

’s Rijks schatkist toegevoegd als partij waarbij het toegestaan is gelden uit te zetten. 

 

Op aangeven van de begeleidingscommissie is de definitie “derivaten” uit het treasurystatuut 

verwijderd. Dit opdat deze mogelijkheid niet wordt toegepast. 

 

Voorstel: 

Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met het geactualiseerde Treasurystatuut Gemeenschap-

pelijke Regeling GGD Zeeland 2019 onder intrekking van het Treasurystatuut 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Vergadering Besluit Vervangt notitie nr: 
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Controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet. 
 
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidszorg 
Zeeland; 
 
gelet op: 
 
Artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten; 
 
besluit: 
 
In te trekken de controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezond-
heidsdienst Zeeland gedateerd 7 oktober 2011 en vast te stellen de Controleverordening 2019 van 
de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. 
 
Artikel 1. Definities  
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
a. Accountant: 
 

Een door het Algemeen Bestuur benoemde: 
 
1. registeraccountant of; 
 
2. organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast 

met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening. 
 
b. Accountantscontrole: 
 

De controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd 
door de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant van: 

 
1. het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte 

en samenstelling van het vermogen; 
 
2. het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties; 
 
3. het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening met 

de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 
Gemeentewet (het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten); 

 
4. de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of 

deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; waarbij de nadere re-
gels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het 
zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen. 

 
c. Rechtmatigheid in het kader van accountantscontrole: 
 

Het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen 
en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit 
accountantscontrole provincies en gemeenten. 
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d. Deelverantwoording: 
 

Een in opdracht van het Algemeen Bestuur ten behoeve van de verslaglegging opgestelde 
verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de organisatie van de re-
geling, welke verantwoording onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.  

 
Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole 
 
1. De accountantscontrole wordt opgedragen aan de door het Algemeen Bestuur benoemde 

accountant. 
 
2. Het Algemeen Bestuur stelt na verstrekking van de opdracht tot accountantscontrole, in 

overleg met de accountant, vast: 
 
a. De toe te passen goedkeuringstolerantie bij de controle van de jaarrekening; 
b. De door de  accountant te hanteren rapporteringtolerantie bij het opstellen van zijn ver-

slag van bevindingen; 
 

3.  Jaarlijks stelt het Algemeen Bestuur een normenkader vast. Dit is een inventarisatie van de 
voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van eigen re-
gelgeving, voor zover het financiële beheers handelingen betreft.  De eigen regelgeving be-
treft verordeningen en andere besluiten van het Algemeen Bestuur. Besluiten van het Dage-
lijks Bestuur zijn niet opgenomen in het normenkader, tenzij de controle hiervan verplicht is 
op basis van hogere regelgeving of besluiten van het AB c.q. verordeningen van het AB.  De 
accountantscontrole is limitatief gericht op dit normenkader.  

 
Artikel 3. Informatieverstrekking door Dagelijks Bestuur 
 
1. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform 

de geldende interne – en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant 
voor controle. 
 

2. a.    Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor, dat alle aan de jaarrekening ten grondslag lig    
gende verordeningen, nota’s, bestuursbesluiten, deelverantwoordingen, administraties,    
plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en 
goed toegankelijk zijn. 

b. De bestuurscommissie draagt er zorg voor, dat alle aan de jaarrekening ten grondslag 
liggende verordeningen, nota’s, bestuursbesluiten, deelverantwoordingen, administra-
ties, plannen, overeenkomsten, berekeningen en notulen e.d. voor de accountant ter in-
zage liggen en goed toegankelijk zijn. 

 
3. Bij de jaarrekening bevestigt het Dagelijks Bestuur schriftelijk aan de accountant, dat alle 

hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is ver-
strekt. 

 
4. Het Dagelijks Bestuur legt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverkla-

ring en het verslag van bevindingen uiterlijk 14 juli ter vaststelling voor aan het Algemeen 
Bestuur. 
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5. Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaar-

rekening in het Algemeen Bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat 
de jaarrekening geeft, wordt terstond door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur 
en de accountant gemeld. 

 
Artikel 4. Inrichting accountantscontrole  
 
1. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de ac-

countantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behoren-
de werkzaamheden. 

 
In de opdrachtverlening worden nadere afspraken omtrent werkzaamheden en begrote kos-
ten gemaakt. 

 
2. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit 

te voeren controles. De tijdstippen waarop deze worden ingepland vinden in onderling over-
leg met de financieel beleidsmedewerker plaats. 

 
3. Ter bevordering van een doelmatige en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek 

(afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en de directie van de gemeenschappelij-
ke regeling en/of diens plaatsvervanger, de controller, de manager bedrijfsbureau en finan-
cieel beleidsmedewerker. 

 
Artikel 5. Toegang tot informatie 
   
1. De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden 

en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden 
waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het Dagelijks Bestuur draagt 
er zorg voor, dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een on-
belemmerde  toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en in-
formatiedragers van de regeling. 

 
2. De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen 

en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te heb-
ben. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor, dat de desbetreffende werknemers hieraan 
hun medewerking verlenen. 

 
3. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor, dat alle organisatie-eenheden van het openbaar 

lichaam zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant 
zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van ba-
ten, lasten en balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daar-
over verstrekte informatie. 

 
Artikel 6. Overige controles en opdrachten 
 
1. Het Dagelijks Bestuur kan de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant opdracht 

geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatig-
heid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid, voorzover de onafhankelijkheid van de ac-
countant daarmee niet in het geding komt. 
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Artikel 7. Rapportering  
 
1. Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven 

van een goedkeurende verklaring, dringt hij bij het Dagelijks Bestuur aan op correctie van de 
geconstateerde afwijkingen. Indien het Dagelijks Bestuur de geconstateerde afwijkingen niet 
wenst te corrigeren, meldt de accountant deze terstond schriftelijk aan het Algemeen Be-
stuur en zendt een afschrift hiervan aan het Dagelijks Bestuur. Mits daartoe gemandateerd 
kan de directeur van de gemeenschappelijke regeling in de plaats treden van het Dagelijks 
Bestuur. 

 
2. In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant 

over de door hem uitgevoerde (deel-)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van 
bestuurlijk belang aan de controller,  manager bedrijfsbureau en de directie dan wel andere 
daarvoor in aanmerking komende ambtenaren. 

 
3. De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het 

Algemeen Bestuur door de accountant aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd met de moge-
lijkheid voor het Dagelijks Bestuur om op deze stukken te reageren. Mits daartoe gemanda-
teerd kan de directeur van de gemeenschappelijke regeling in de plaats treden van het Dage-
lijks Bestuur. 

 
4. In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant 

over de door hem uitgevoerde controles verslag uit over zijn bevindingen van niet bestuurlijk 
belang aan de directeur van de gemeenschappelijke regeling. 

 
Artikel 8. Inwerkingtreding 
 
Deze verordening treedt in werking per 1 november 2019, met dien verstande dat zij van toepassing 
is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen) van het verslagjaar 
2019 en later. 
 
Artikel 9. Citeertitel 
  
Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Controleverordening Gemeenschappelij-
ke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 2019”.                                                           
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d.. 
 
 
 
Voorzitter Secretaris 
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Het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
Zeeland (GGD Zeeland) 

 

gelet op:                                                                 

Artikel 212 van de Gemeentewet en artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen  

besluit: 

Vast te stellen de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het 
financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie 2019   
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Artikel 1. Definities 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a.  Openbaar lichaam:  

 Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD 
Zeeland) 

b. Bedrijfsonderdeel: 

Ieder organisatorische eenheid binnen de organisatie van Gemeenschappelijke Regeling 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD Zeeland) 

c.     Administratie: 

Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten 
behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de 
organisatie van de GGD Zeeland en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet 
worden afgelegd. 

d.     Financiële administratie:  

Het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch maken en verwerken van  

aantekeningen betreffende de financiële gegevens van (bedrijfsonderdelen van) de 
organisatie van de GGD Zeeland, teneinde te komen tot een goed inzicht in: 

1.  de financieel-economische positie;  

2.   het financiële beheer;  

3.  de uitvoering van de begroting;  

4.  het afwikkelen van vorderingen en schulden; 

5.  alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover. 

Onder andere conform artikel 25a van de Gemeenschappelijke Regeling 2019. 

e.     Administratieve organisatie:                                    

Het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en het in stand 
houden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke informatieverzorging ten 
behoeve van de verantwoordelijke leiding. 

f.    Financieel beheer: 

Het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen 
van rechten van de GGD Zeeland. 

g. Rechtmatigheid: 
Het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving.   

 
h. Doelmatigheid: 

Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. 
 
 i. Doeltreffendheid: 

De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk  

worden behaald. 
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Titel 1. Begroting en verantwoording 

Kaderstellen 

Artikel 2. Programmabegroting 

1. Het Algemeen Bestuur stelt door middel van het vaststellen van de begroting een 
programma-indeling vast. 

2. Het Algemeen Bestuur stelt op voorstel van het Dagelijks Bestuur per programma relevante 
indicatoren vast voor het meten van en het afleggen van verantwoording over de te leveren 
prestaties. 

3.  Wijzigingen van de programmabegroting worden in de volgende gevallen voor zienswijze 
langs de raden gezonden: 

a. Wijzigingen in de mutaties van alle reserves; 

b. Indien sprake is van een belangrijke beleidswijziging en/ of het betreffende 
programma niet toereikend is; 

c. Verhoging van de bijdrage van de deelnemers; 

d. Geen verhoging van deelnemers in het begrotingsjaar noodzakelijk is, maar de 
wijziging wel tot gevolg heeft dat de structurele lasten in de begroting van het 
volgend jaar en/of volgende jaren omhoog gaan en daardoor hogere bijdragen voor 
deelnemers noodzakelijk zijn  

 

Artikel 3. Kaders programmabegroting 

Het Dagelijks Bestuur stelt jaarlijks vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarop de 
ontwerpprogrammabegroting betrekking heeft, een ontwerpprogrammabegroting op.  

In de ontwerpprogrammabegroting wordt een meerjarenraming (inclusief meerjarenbeleid) 
opgenomen voor minimaal de drie opvolgende jaren. In deze raming worden de bevindingen 
betrokken uit de rapportage van de begrotingsuitvoering bedoeld in artikel 6 en de jaarrekening 
bedoeld in artikel 7 van deze verordening. 

 

Uitvoering 

Artikel 4. Uitvoering programmabegroting 

1. Het dagelijks bestuur stelt regels die waarborgen dat de uitvoering van de begroting 
rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.  

2. Het Dagelijks Bestuur draagt ten aanzien van de financiële raming er zorg voor dat: 

 de lasten en baten, door middel van kostentoerekening, eenduidig zijn toegewezen; 

 de budgetten en kredieten voor investeringen passen binnen de kaders zoals geautoriseerd 
bij de vaststelling van de programmabegroting; 

 

3. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat de budgetten zoals geautoriseerd in 
de(gewijzigde) programmabegroting niet worden overschreden. 

 



Financiële verordening ex. artikel 212 GGD (2019)  
Gemeentewet   4 

 

Interne controle 

Artikel 5. Interne controle 

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor een adequate interne controle, zodanig dat het getrouwe 
beeld en de rechtmatigheid van de jaarrekening is gewaarborgd.  

 

Rapportage en Verantwoording  

Artikel 6. Tussentijdse rapportage en informatie  

1. Het Dagelijks Bestuur informeert de leden van het Algemeen Bestuur door middel van 
tussentijdse rapportages over de realisatie ten opzichte van de programmabegroting van de 
GGD Zeeland. 

1. Voor de opleverdatum van de tussentijdse rapportage aan de leden van het Algemeen 
Bestuur geldt: de halfjaarsrapportage wordt voor 15 oktober van het lopende begrotingsjaar 
ter informatie aan de leden het Algemeen Bestuur aangeboden;  

2. De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de indelingssystematiek van de 
programmabegroting.  

4. De rapportages gaan in op afwijkingen in de lasten en baten en de geleverde prestaties. 

5. De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland verstrekt (circa 6 à 7 weken) na afloop van ieder 
kwartaal een rapportage aan de Zeeuwse gemeenten waaruit de kosten voor het betreffende 
boekjaar tot op dat moment blijken.  
Dit voor zowel de uitvoeringskosten als de kosten ten aanzien van jeugdhulp (zorg in natura).     

 

Artikel 7. Jaarstukken 

1. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor een adequate vertaling van de verantwoording van 
diensten naar de programmaverantwoording. 

2. Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af over de uitvoering van de programmabegroting 
en het financiële meerjarenplan. In de verantwoording geeft het Dagelijks Bestuur aan: 

a. wat is bereikt; 
b. wat hiervoor is gedaan; 
c. wat de kosten zijn geweest; 
d. hoe de resultaten zich verhouden tot de in de programmabegroting 

gestelde doelen. 
 
3. De door het Algemeen Bestuur (o.g.v. artikel 25 van de Wet op de gemeenschappelijke 

regelingen) ingestelde bestuurscommissie ‘Inkoop Jeugdhulp Zeeland’ legt tevens 
verantwoording af over het afgelopen kalenderjaar. 

 
4. De genoemde bestuurscommissie houdt zich aan de voorschriften van de financiële 

verordening zoals vastgesteld door het algemeen bestuur. 
 
5. Lid 5 van artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling is van overeenkomstige toepassing 

op deze stukken, waarbij in lid 5 voor "dagelijks bestuur" eveneens "bestuurscommissie" 
dient te worden gelezen indien het gaat om inkoop jeugdhulp Zeeland. 
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 Artikel 8. EMU-saldo 

Wanneer het Rijk bericht dat alle decentrale overheden samen het collectieve aandeel  in het EMU-
tekort, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet houdbare overheidsfinanciën, hebben 
overschreden, informeert het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur of een aanpassing van de 
begroting nodig is. Als het Dagelijks Bestuur een aanpassing nodig acht, doet het Dagelijks Bestuur 
een voorstel voor het wijzigen van de begroting.  

 

Titel 2. Financiële kaders 

Kaderstellen 

Artikel 9. Voorschriften 

1. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat de programmabegroting en de jaarrekening in 
overeenstemming zijn met de krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels in 
artikel 186 Gemeentewet (het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten). 

2. Het Algemeen Bestuur kan nadere regels stellen van waardering en resultaatbepaling, mits 
passend binnen het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording. 

 

Artikel 10. Waardering en afschrijving activa 

1. Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonodig 
aangepast voor duurzame waardeverminderingen en -vermeerderingen. 

2. De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. 

3. Kosten voor het afsluiten van geldleningen en kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor 
een bepaald actief worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. 

4. Voor de berekening van de afschrijvingslasten wordt er rekening gehouden met een reële 
restwaarde van de activa, met uitzondering van gebouwen;  

5. De materiele vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, worden als volgt lineair 
afgeschreven: 

a. maximaal 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen; 
b. maximaal 20 jaar: renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen; 
c. maximaal 15 jaar: technische installaties (gebouwen); 
d. maximaal 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, telefooninstallaties, 

overige elektrische installaties, kantoormeubilair, nieuwbouw tijdelijke 
bedrijfsgebouwen, groot onderhoud bedrijfsgebouwen; 

e. maximaal 6 jaar: vervoermiddelen 
f. maximaal 4 jaar: apparatuur t.b.v. kantoorautomatisering; 
g. maximaal 2 jaar: (mobiele) telefoons 
h. niet: gronden en terreinen. 

 
6. Activa met een verkrijgingsprijs van meer dan € 10.000,-- per stuk en een levensduur van 

langer dan 1 jaar, moeten worden geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze 
laatst genoemde worden altijd geactiveerd. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan 
€ 10.000,-- per stuk en een levensduur van langer dan 1 jaar, mogen worden geactiveerd. 
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7. Activa wordt in het jaar van ingebruikname niet afgeschreven. De eerste afschrijving vindt 
plaats in het jaar na ingebruikname. 

 

Artikel 11. Kosten onvoorzien  
 
Onvoorziene uitgaven zijn uitgaven, waarvan de aard en/of omvang bij de vaststelling van de 
programma begroting niet kunnen worden voorzien. De wijze van beschikken vindt plaats door het 
bevoegd bestuursorgaan.  

 
Artikel 12. Beleid reserves en voorzieningen 

1. Het Dagelijks Bestuur biedt tenminste eenmaal in de vier jaar aan het Algemeen Bestuur een 
nota reserves en voorzieningen aan. In de nota wordt ingegaan op de te onderkennen risico’s 
en de beheersing daarvan en in verband daarmee het minimaal benodigde 
weerstandsvermogen en de aan te houden voorzieningen. 

2. De nota behandelt voorts de ontwikkeling van de vorming en de besteding van reserves. 
3. Het Algemeen Bestuur stelt deze nota vast binnen drie maanden na de aanbieding. 
 
Artikel 13. Aanwending reserves  
 
Voorstellen tot aanwending van de reserves tijdens een begrotingsjaar zullen ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland.  
 

Artikel 14. Financieringsfunctie  

1. Het Dagelijks Bestuur biedt een Treasurystatuut aan, dat binnen drie maanden na de 
aanbieding door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld. 

2. Het Dagelijks Bestuur draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor de 
uitvoering van de richtlijnen zoals vastgelegd in het Treasurystatuut. 

3. Het treasurystatuut wordt minimaal één keer in de vier jaar geactualiseerd. Tussentijdse 
bijstelling van het beleid, en daarmee samenhangende bijstelling van het mandaat, vindt 
plaats indien daar aanleiding toe is bijvoorbeeld als gevolg van veranderde wet- en 
regelgeving. 

 

Artikel 15. Registratie bezittingen, activa en vermogen  

1. Het Dagelijks Bestuur zorgt voor een actuele en volledige registratie van bezittingen, activa 
en vermogen. 

2. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor, dat de registratie en de ontwikkeling van de 
bedrijfsmiddelen, bezittingen en het vermogen intern systematisch worden gecontroleerd, 
met dien verstande dat de voorraden, de (debiteuren-) vorderingen, de liquide middelen en 
de (crediteuren-) schulden jaarlijks worden gecontroleerd. 

4. Bij afwijkingen in de registratie van bezittingen neemt het Dagelijks Bestuur maatregelen 
voor herstel van de tekortkomingen.  Significante afwijkende resultaten van de controle en 
eventuele plannen voor verbetering worden ter kennisneming aan het Algemeen Bestuur 
aangeboden. 

5. Ten behoeve van de vervanging van de activa wordt jaarlijks door het Dagelijks Bestuur bij de 
programmabegroting een meerjarig vervangingsplan opgesteld en als onderdeel van de 
programmabegroting ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. 
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Titel 3. Paragrafen 

Artikel 16. Paragrafen 

1. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat zowel in de programmabegroting als in de 
jaarrekening de paragrafen worden geadresseerd zoals bedoeld in het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten, een en ander voorzover van toepassing.  

2. In ieder geval wordt aandacht geschonken aan de risico’s, het weerstandsvermogen en 
risicobeheersing, onderhoud van gebouwen en machines, financiering en treasury, 
verbonden partijen en de bedrijfsvoering. 

 

Titel 4. Financiële organisatie en administratie 

Artikel 17. Administratie 

Hierbij is artikel 25a van de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland van toepassing. 

De administratie is zodanig van opzet en werking dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:                                    

a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de GGD Zeeland als geheel en in 
de bedrijfsonderdelen; 

b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met 
economisch nut, voorraden, vorderingen en schulden, enzovoorts; 

c. het verschaffen van informatie aan de budgethouders; 

d. het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het 
gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de programmabegroting en ter 
zake geldende wet- en regelgeving;  

e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de 
programmabegroting en ter zake geldende wet- en regelgeving; 

f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende 
informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen.  

 

Artikel 18. Financiële administratie 

Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat: 

a. de inrichting en de werking van de financiële administratie voldoet aan het Besluit Begroting 
en Verantwoording provincies en gemeenten en andere relevante wet- en regelgeving; 

b. de vereiste informatie verstrekt wordt aan het rijk, de provincie en de Europese Unie, 
alsmede aan andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen opleggen aan 
gemeenschappelijke regelingen. 

Artikel 19. Financiële organisatie 

Het Dagelijks Bestuur draagt de zorg voor en legt (in een besluit) vast: 

a. een eenduidige indeling van de organisatie en een eenduidige toewijzing van de taken aan de 
bedrijfsonderdelen; 



Financiële verordening ex. artikel 212 GGD (2019)  
Gemeentewet   8 

 

b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat 
aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte 
informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd; 

  

Artikel 20. Aanbesteding en inkoop 

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor en legt de interne regels vast voor de inkoop en aanbesteding 
van werken en diensten. De regels waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de 
regels terzake van de Europese Unie. De Bestuurscommissie van het organisatieonderdeel 
‘inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland’ is verantwoordelijk voor het inkoopbeleid van de Zeeuwse 
gemeenten op het gebied van jeugdhulp. 

 

Artikel 21. Bedrijfsvoering 

Het dagelijks bestuur rapporteert bij de begroting en jaarstukken over de voortgang van de 
onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende 
budgetten. 

 

Titel 5. Slotbepalingen 

Artikel 22. Inwerkingtreding 

De financiële verordening GGD Zeeland vastgesteld d.d. 7 oktober 2011  wordt ingetrokken. 

Deze verordening treedt in werking per 1 november 2019   

 

Artikel 23. Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Financiële verordening 
Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 2019”. 

 

 

 

 



Treasurystatuut van de GGD Zeeland 

 

 

Artikel 1. Definities  

In dit statuut wordt verstaan onder: 

a. Financiering: 

Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. 

Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemd vermogen;  

b. Geldstromenbeheer: 

Al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren zowel binnen de organisatie 

zelf als tussen de organisatie en derden (betalingsverkeer);  

c. Intern liquiditeitsrisico: 

De risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjaren 

investeringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen; 

d. Kasgeldlimiet: 

Een bedrag op basis van de Wet fido ter grootte van een percentage van het totaal van de 

jaarbegroting van de Gemeenschappelijke regeling bij aanvang van het jaar; 

e. Koersrisico: 

Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve 

koersontwikkelingen; 

f. Kredietrisico: 

De risico’s op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen 

komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit;  

g. Liquiditeitenbeheer: 

Het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar; 

h. Liquiditeitenplanning: 

Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven ingedeeld per 

tijdseenheid; 

i. Rating: 

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en 

aflossingsbetalingen op schuldpapier;  

j. Renterisico: 

Het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de 

gemeenschappelijke regeling door rentewijzigingen; 

k. Renterisiconorm: 



Een bij de aanvang van enig jaar op basis van de Wet fido gefixeerd percentage van het totaal 

van de vaste schuld van de gemeenschappelijke regeling dat bij de realisatie niet mag worden 

overschreden;  

l. Rentetypische looptijd: 

Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de 

voorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet 

beïnvloedbare, constante rentevergoeding; 

m. Saldobeheer: 

Het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen; 

n. Rentevisie: 

Toekomstverwachting over de rente-ontwikkeling;  

o. Solvabiliteitsratio van 0%: 

Status die door een bancaire toezichthouder in een EU-lidstaat aan het schuldpapier van een 

instelling kan worden toegekend; 

p. Treasuryfunctie: 

De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, 

het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de 

financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De treasuryfunctie 

bestaat uit vier deelfuncties: risicobeheer, financiering, kasbeheer en debiteuren- en 

crediteurenbeheer; 

q. Uitzetting: 

Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen 

condities en bedingen. Kortlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode tot één 

jaar en langlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode van één jaar of langer. 

r. Wet FIDO 

Wet Financiering Decentrale Overheden,  

 

Artikel  2. Doelstellingen treasury beleid 

De doelstellingen van het treasurybeleid van de GGD Zeeland zijn: 

1.  Het beschermen van vermogens- (en rente-)resultaat van de gemeenschappelijke regeling 

tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, kredietrisico’s, valuta-risico’s,  

koersrisico’s, en liquiditeitsrisico’s; 

2. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de 

geldstromen en financiële posities; 



3. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk de 

limieten en richtlijnen van het Treasurystatuut.  

 

 

Risico Beheer 

 

Artikel 3. Rente risico beheer 

De kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet fido; 

De renterisiconorm wordt niet overschreden conform de Wet fido; 

Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de 

liquiditeitenplanning;  

De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel 

mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie; 

 

Artikel 4. Krediet risico beheer  

Het uitzetten van gelden is slechts toegestaan bij de volgende partijen: 

1. Nederlandse overheden en andere openbare lichamen met dien verstande dat er geen 

leningen kunnen worden verstrekt aan openbare lichamen ten aanzien waarvan de verstrekker 

van de lening met het financieel toezicht is belast  

2. Financiële instellingen met ten minste een AA+ rating van één van de volgende erkende rating-

bureau’s: Moody’s, Standard & Poors of Fitch IBCA; 

3. ’s Rijks schatkist; 

Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden indien mogelijk zekerheden 

of garanties geëist. 

 

Artikel 5. Valuta risico beheer 

De gemeenschappelijke regeling sluit valutarisico’s uit door gelden uitsluitend aan te trekken, te 

garanderen of uit te zetten waarbij de wederzijdse betalingsverplichtingen van geldnemer en 

geldgever zijn uitgedrukt in euro’s.  

 

Artikel 6. Koers risico’s 

De gemeenschappelijke regeling beperkt de koersrisico’s door uitsluitend te beleggen in: 

1. producten met hoofdsomgarantie  

2. vastrentende waarden 

3. rekening courant, daggeld, kasgeld, spaarrekeningen, deposito’s en vergelijkbare producten. 



 

Artikel 7. Liquiditeitsrisico’s 

De gemeenschappelijke regeling beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten 

te baseren op een korte termijn liquiditeitenplanning (looptijd tot één jaar), en zo mogelijk door een 

meerjarige liquiditeitenplanning. 

 

 

 

Cash management 

 

Artikel 8 

De gemeenschappelijke regeling streeft naar het minimaliseren van de kosten van het 

betalingsverkeer, het minimaliseren van rentelasten en maximaliseren van rentebaten door 

1.  het liquiditeitsgebruik te beperken door de in- en uitgaande geldstromen op elkaar af te 

stemmen. 

2.  het aantal bankrekeningen zo veel mogelijk te beperken, 

3.  een actief saldobeheer toe te passen ingeval meerdere bankrekeningen worden aangehouden 

bij meerdere banken. 

 

Financiering & Belegging 

 

Artikel 9. Financiering 

De gemeenschappelijke regeling trekt slechts leningen aan ten behoeve van de uitoefening van haar 

publieke taak in ruime zin. 

 

Artikel 10 . Beleggingen 

De gemeenschappelijke regeling belegt overtollige middelen waarbij de uitzettingen voldoen aan 

hetgeen is opgenomen in de artikelen 3 tm 6. 

Beleggingsinstrumenten met een impliciet koersrisico kunnen tussentijds verkocht worden indien de 

rentevisie daartoe aanleiding geeft dan wel indien de liquiditeitenplanning daartoe aanleiding geeft. 

Indien financiële instellingen, waarbij beleggingen zijn uitgezet dan wel belegd is in schuldtitels van 

betreffende partijen, door ratingbureau’s een ratingaanpassing krijgen die lager is dan het gestelde in 

artikel 4,  wordt de belegging in principe zo snel mogelijk afgebouwd. 

 

Verantwoordelijkheden, Administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen 



 

Artikel 11. 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van het treasurybeleid zoals 

weergegeven in artikel 2 van dit treasury statuut 

Het dagelijks bestuur ziet toe op een zodanige administratieve organisatie en interne 

beheersingsmaatregelen dat voldaan wordt aan de volgende minimale eisen:  

* Dubbele handtekening/paraaf op facturen  

* Dubbele handtekening/paraaf op betalingsopdrachten 

Het dagelijks bestuur zorgt voor minimaal een jaarlijkse rapportage over het gevoerde 

beleggingsbeleid en de behaalde resultaten.  

Slotartikel 

 

Artikel 12 

Over transacties waarin dit statuut niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur. 

 

Vaststelling 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d11 oktober 2019 

 

 

 

 

J.F.Mulder       A.P.L.M. Slenter 

voorzitter        secretaris 

 

 

 

 



n  o  t  i  t  i  e   

Kenmerk       Van Suzanne van der Graaf 

Datum 11 oktober 2019 Aan AB 

Onder-

werp 

 

Tussenevaluatie Rijks Vaccinatie Programma 

 

 

 

Inleiding 

Per 1 januari 2018 wordt het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) wettelijk verankerd in de Wet 

Publieke Gezondheid (Wpg). Na de wetswijziging valt de uitvoering van het RVP vanaf 1-1-

2019 onder bestuurlijke verantwoording van gemeenten.  

 

Achtergrond 

Het RVP is een belangrijk en succesvol preventieprogramma gericht op jeugdigen. Jeugdigen 

worden in het kader van dit programma gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziek-

ten. Met een zo laag mogelijke belasting en minimale risico’s beoogt het RVP de gevaccineerde 

zelf en de gehele bevolking te beschermen tegen infectieziekten en daarmee de verspreiding 

van ziekteverwekkers en epidemieën te voorkomen. In de Wpg, de Algemene Maatregel van 

Bestuur (AMvB) en de Professionele Richtlijn RVP staat inhoudelijk beschreven hoe het RVP 

wordt uitgevoerd. De huidige beproefde uitvoeringsstructuur van het RVP verandert niet. Het 

Rijks instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft verantwoordelijk voor de inhoud, 

regie, coördinatie en landelijke registratie binnen het RVP.  

 

Afspraken overheveling naar gemeenten 

Voor de uitvoering van het RVP in 2019 zijn middelen van de Rijksbijdrage (via het RIVM) 

overgeheveld naar het Gemeentefonds. Uitgangspunt is dat het RVP kostendekkend is met 

deze rijksmiddelen. Verder is afgesproken om in 2020 te onderzoeken hoe de werkelijke uitga-

ven zich verhouden tot de beschikbaar gestelde middelen.  

In het AB van is verzocht om een tussentijdse rapportage. Deze notitie geeft een beeld van de 

werkzaamheden en kosten van het eerste half jaar 2019. 

 

Daling van de vaccinatiegraad 2015-2017 

Voor veel infectieziekten is sprake van groepsimmuniteit. Dat betekent dat wanneer veel kin-

deren ingeënt zijn tegen een bepaalde infectieziekte, deze ziekte minder vaak voor komt. Ook 

kinderen die niet ingeënt zijn, lopen dan minder risico de infectieziekte te krijgen. Om deze 

groepsimmuniteit te creëren en te behouden is het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen in-

geënt zijn. Als bijna alle kinderen ingeënt zijn, kan een ziekte zelfs helemaal verdwijnen. De 

wenselijke vaccinatiegraad is over het algemeen 90%. Nederland heeft alleen concrete be-

leidsdoelstellingen voor de ziekten waarvoor de WHO eliminatie (de wereld uit) of eradicatie 

(uitroeiing in een gebied) nastreeft, te weten: Mazelen/rubella 95% en Polio 90%. 

In de periode 2015-2017 is in Nederland een langzame en continue daling in de vaccinatiegraad 

te zien van ongeveer 0,5% per jaar voor de RVP vaccinaties. Dit beeld zien we ook voor de 

meeste vaccinaties in Zeeland. De cijfers van 2018 zijn beschikbaar. Zie bijlage 2 vaccinatie-

graad in Zeeland in 2018. 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/node/1801
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De oorzaken van deze daling blijken divers, multipel en complex te zijn. De invloed van de lokale 

sociale factoren, religie en andere levensovertuigingen zijn groot. Er zijn in Nederland weinig 

evidence based effectieve interventies. Er is geen generaliserende uitspraak te doen over de 

Zeeuwse cijfers, behalve dat de cijfers voor de gehele provincie al jaren onder de 90% ligt voor 

alle vaccinaties. Sommige gemeentes gaan mee in de landelijke trend van een lichte daling, 

sommigen laten een lichte stijging zien. In sommige gemeenten geldt het voor een aantal vac-

cinaties, voor de andere juist voor allen. Het is dus van belang om analyses en eventueel te 

nemen maatregelen op gemeentelijk niveau uit te voeren. 

 

Activiteiten gericht op het beïnvloeden van de Zeeuwse vaccinatiegraad 

Naar aanleiding van bovengenoemde constatering, eind 2018, is afgesproken om samen met 

gemeenten te kijken op welke wijze ouders en jongeren gemotiveerd kunnen worden om zich 

te laten vaccineren. De interventies moeten zich dan ook bij voorkeur richten op de specifieke 

oorzaken van de verminderde vaccinatiegraad, ondersteund door landelijke activiteiten zoals 

beschreven in de brief van staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede kamer “Verder met vacci-

neren”. Inmiddels zijn hiertoe in het eerste half jaar 2019 de volgende stappen ondernomen: 

 Bij bijna elk consult waar gevaccineerd wordt, is het RVP een gespreksonderwerp. De vra-

gen en zorgen zijn dan in de beschikbare tijd te beantwoorden. Wanneer er meer vragen en 

zorgen zijn wordt extra contactmoment ingepland; 

 Er is een extra contactmoment specifiek voor het RVP ingericht. Dit biedt professionals de 

mogelijkheid om in gesprek te gaan met ouders die twijfelen of niet willen vaccineren. Er is 

29 keer een extra consult geregistreerd specifiek voor het RVP;  

 Tijdens het PGO13 contactmoment met jongeren wordt actief navraag gedaan of zij gevac-

cineerd willen worden indien dit nog niet is gebeurd.  

 Er is een jaargesprek met alle Zeeuwse gemeenten over de lokale vaccinatiegraad. De artsen 

jeugdgezondheidszorg en/of infectieziektebestrijding maakt samen met de gemeente een 

analyse van de achtergronden van lokale vaccinatiegraad. Indien gewenst een lokaal plan 

van aanpak gemaakt. Er zijn gesprekken gevoerd met gemeente Borsele, Schouwen Dui-

venland, Reimerswaal, Middelburg, Hulst, Sluis en Terneuzen. Tijdens deze gesprekken zijn 

de lokale cijfers geduid en is gekeken welke oorzaken en acties mogelijk zijn om de vacci-

natiegraad te verhogen.   

 

Wij constateren dat de registratie van bovenstaande activiteiten niet uniform gebeurt.  Bijvoor-

beeld doordat een extra gesprek binnen het bestaande contactmoment wordt geregistreerd. 

Hierdoor kunnen wij de werkelijke inzet onvoldoende in beeld brengen. Wij zullen hier komende 

periode op sturen.  

 

Kostprijsberekening per vaccin 

Met de overheveling van de verantwoordelijkheid van het RVP naar gemeenten is eveneens 

budget overgeheveld vanuit het Rijk naar de gemeenten. Om tot een passende onderbouwing 

van dit budget te komen, heeft het ministerie van VWS het adviesbureau HHM gevraagd een 

update te verzorgen van hun eerder opgesteld rapport naar de kostprijs per vaccinatie. 

Door middel van observaties bij zowel groepsvaccinaties als bij vaccinaties op consultatiebu-

reaus, is er een kostprijs per vaccin bepaald. Hierbij is vastgesteld dat vaccinatie bij 0-4 jarigen 

op € 12,85 uitkomt, vaccinaties voor BMR en DTP € 11,11 en de vaccinatie voor HPV op € 

17,70. Het rijksbudget wordt jaarlijks op basis van het aantal jongeren aan gemeenten beschik-

baar gesteld.  

Deze kostprijs hebben wij gebruikt om de uitgaven in beeld te brengen. Met toepassing van de 

VZG indexatie over 2018 en 2019 zien we voor 2019 nu de volgende kostprijzen ontstaan: 
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Vaccinatie  2018 na 

indexatie 

0,9% 

2019 na in-

dexatie 

1,6% 

0-4 jarigen € 12,85 € 12,97 € 13,18 

BMR/DTP € 11,11 € 11,21 € 11,39 

HPV € 17,70 € 17,86 € 18,15 

GGD Zeeland volgt de werkwijze van adviesbureau HHM die als basis diende voor deze kost-

prijsberekening. Daarnaast verzenden wij als één van de weinige GGD-en alle gegeven vacci-

naties digitaal naar het RIVM, inclusief de groepsvaccinaties. Dit werkt zeer efficiënt en secuur. 

 

In de eerste helft van 2019 zijn 20.062 zijn vaccins gegeven. 

In bijlage 1 treft u een overzicht van de gegeven vaccins en kosten.  

 

Registratie RVP 

De registratie van de uitvoering van het RVP is nog in een opstartfase. De vaccins worden 

vanzelfsprekend goed geregistreerd. Wij constateren dat aanvullende en ondersteunende acti-

viteiten en consulten, bijvoorbeeld voor het verlagen van de vaccinatiegraad, niet goed zijn 

geregistreerd. In de 2e helft van 2019 en 2020 zullen hierop sturen. Zodat alle activiteiten juist 

kunnen worden verantwoord.   

 

Naar verwachting zullen wij een bedrag van ca. € 140.000,- incidenteel overhouden van het 

beschikbare budget. In de jaarrekening 2019 kunnen wij de daadwerkelijk gemaakte kosten 

over 2019 tonen. Indien er werkelijk een overschot is stellen wij u voor een bestemmingsre-

serve te vormen. 

Bij de overheveling van het RVP is eerder afgesproken om in 2020 te onderzoeken hoe de 

werkelijke uitgaven (2019 en 2020) zich verhouden tot de beschikbaar gestelde middelen. 

 

Nog uit te voeren in 2019 

In de tweede helft van 2019 staat nog de groepsvaccinatie DTP/BMR en HPV gepland.  

 

Nog uit te voeren nieuwe vaccinaties: 

In 2019 staan nog nieuwe vaccinaties gepland die het Rijk in 2019 ter overbrugging nog 

rechtsreeks via het RIVM financiert: 

 Meningokokken ACYW vaccinatie op de leeftijd van 14 jaar  

 ROTA virus vaccinatie voor prematuren/dysmaturen/kinderen met aangeboren afwijkin-

gen. 

 Maternale kinkhoest vaccinatie voor zwangere vrouwen 

Deze activiteiten komen in 2019 niet ten lasten van het gemeentebudget. 

Inmiddels is landelijk aangegeven dat het wellicht niet haalbaar is al deze nieuwe ontwikkelin-

gen nog in 2019 uit te voeren. We volgens hierbij de landelijke informatie van het RIVM.  

 

Bijlage 

Bijlage 1 Financieel overzicht RVP tot 1 juli 2019 

Bijlage 2 Vaccinatiegraad in Zeeland in 2018 

 

Datum Vergadering Besluit Vervangt notitie nr: 

    

 



Bijlage 1  Financieel overzicht RVP 1 juli 2019 

 

soort vaccinatie Aantal gegeven 
vaccinaties 

bedrag per 
vaccinatie 

  

BMR 3371  €                   11,11   €            37.451,81  
 

DKTPBOOSTER 1518  €                   12,85   €            19.506,30  
 

DKTPHEPATITISB 152  €                   12,85   €              1.953,20  
 

DKTPHIBHEPATITISB 5740  €                   12,85   €            73.759,00  
 

DTP 1663  €                   11,11   €            18.475,93  
 

HEPATITISB 42  €                   12,85   €                539,70  
 

HPV 1428  €                   17,70   €            25.275,60  
 

MENACWY 1836  €                   17,70   €            32.497,20  
 

PNEU 4312  €                   12,85   €            55.409,20  
 

 
20062 

 
 €          264.867,94  periode jan / juni 2019 

   
x2 juli / dec 2019 

   
 €          529.735,88  totaal 2019 

     

  
   €          548.486,11  kosten vaccinaties gecorrigeerd met VZG richtlijn 

   
 €                797,50  kosten reeds uitgevoerde extra activiteiten (29 

gesprekken a 30 min)    
 €            12.000,00  Diverse kosten (verteer, huur auto's en tafels) 

   
 €          561.283,61  

 

   
 €          702.273,42  ontvangen van gemeenten (691.214 circulaire + 1,6% 

VZG richtlijn 2019)    
 €          140.989,81  

 

 



                                     Vaccinatiegraad in Zeeland in 2018 ( cijfers gepubliceerd in 2019) 
 

Bijlage 2 Vaccinatiegraad in Zeeland in 2018  (gepubliceerd in 2019) 

 
Onderstaande percentages zijn als volgt tot stand gekomen:  
Indien een kind of jongere een vaccinatie krijgt, wordt dit digitaal geregistreerd in het 
kinddossier en digitaal verstuurd naar het RIVM. Het RIVM berekent dan op basis van het 
aantal kinderen dat in Zeeland woont, het percentage dat gevaccineerd is. Dit geldt voor all 
vaccinaties die vallen binnen het RVP, dus ook voor HPV en MenACWY. 
 
Zuigelingenperiode 

 
  

 DKTP % HIB % HepB % Pneu % BMR % MenC % 
Borsele 79,7 81,4 78,9 80,6 79.7 79,7 
Goes 88,0 89,3 88,0 88,3 88,0 88,3 
Hulst 90,1 90,1 90,1 89,2 91,1 92,6 
Kapelle 91,2 91,2 90,4 90,4 90,4 89,7 
Middelburg 90,4 91,0 90,2 90,4 90,8 90,6 
Noord-
Beveland 

89,8 91,8 89,8 91,8 91,8 91,8 

Reimerswaal 71,2 77,9 70,9 70,6 70,6 70,3 
Schouwen-
Duivenland 

88,6 89,4 87,8 88,2 86,3 86,3 

Sluis 89,6 90,3 90,3 90,3 91,6 90,3 
Terneuzen 86,6 88,1 86,6 87,9 88,7 88,1 
Tholen 70,7 70,7 70,3 69,3 70,0 70,3 
Veere 91,8 93,2 91,3 92,7 92,7 93,2 
Vlissingen 92,1 93,8 91,6 91,8 93,1 92,8 
Zeeland 85,8 86,8 85,5 85,8 86,2 86,1 
Nederland 92,4 93,1 92,0 92,6 92,9 92,6 



                                     Vaccinatiegraad in Zeeland in 2018 ( cijfers gepubliceerd in 2019) 
 

Kleuters, schoolkinderen en adolescente meisjes 

 
Rood = vaccinatiegraad onder 90% 

Er is geen generaliserende uitspraak te doen over de Zeeuwse cijfers, behalve dat de cijfers 
voor de gehele provincie al jaren onder de 90% ligt voor alle vaccinaties. 
Sommige gemeentes gaan mee in de landelijke trend van een lichte daling, sommigen laten 
een lichte stijging zien. In sommige gemeenten geldt het voor een aantal vaccinaties, voor de 
andere juist voor allen. 
Het is dus van belang om analyses en eventueel te nemen maatregelen op gemeentelijk 
niveau uit te voeren. 
 

 DKTP % DTP % BMR %  HPV % MenACWY 
( ¾ van 14 jarigen) 

Borsele 79,4 79,5 79,5 42,0 74,6 
Goes 90,7 88,5 88,5 50,5 82,4 
Hulst 84,5 87,0 85,4 61,8 86,4 
Kapelle 94,9 91,5 90,4 45,6 88,7 
Middelburg 88,5 87,8 87,3 45,7 84,8 
Noord-
Beveland 

91,4 86,6 85,1 28,6 81,3 

Reimerswaal 72,5 71,8 72,1 31,4 60,9 
Schouwen-
Duivenland 

89,6 83,2 83,9 40,6 84,5 

Sluis 83,2 85,6 82,9 41,7 82,0 
Terneuzen 87,5 81,2 89,9 47,4 83,6 
Tholen 77,7 76,1 75,8 24,2 63,0 
Veere 93,6 91,2 90,7 27,0 81,0 
Vlissingen 93,0 89,8 89,6 45,4 84,3 
Zeeland 86,7 85,6 85,0 42,8 80,6 
Nederland 92,5 89,5 89,5 45,5 87,1 
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Hierbij presenteren wij de bestuursrapportage over het eerste half jaar van 2019. Deze 

geeft inzicht in de voortgang van de doelstellingen uit de drie programma’s die bij 

de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland zijn ondergebracht, te weten Publieke 

Gezondheid, Veilig Thuis en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Tevens wordt een 

doorkijk gegeven naar de stand van de financiën per ultimo 2019. Per 1 mei 2019 is 

binnen Publieke Gezondheid de programmalijn Kennis, Innovatie en Monitoring (KIM) 

komen te vervallen en zijn de activiteiten en bijbehorende medewerkers opgegaan in 

de programmalijnen Gezondheid in de Wijk, Sociale Veiligheid en Fysieke Veiligheid 

en bescherming. In deze rapportage is dit dan ook op deze wijze verantwoord. 

De basis voor deze programma’s is de missie van de GGD Zeeland: samen werken aan 

een gezonder en veiliger leven in Zeeland. 

Op grond van deze missie treedt de GGD Zeeland op als uitvoeringsorganisatie en 

als adviseur van gemeenten. De GGD Zeeland heeft de ambitie om een betrouwbare, 

nabije en zichtbare partner van gemeenten te zijn. Een GGD die kansen ziet en benut 

om op basis van de vraag vanuit de gemeente(n) en de keten haar opgaven efficiënt 

en effectief in te vullen, en de verbinding tussen preventie, zorg en veiligheid 

te realiseren. Dit doet de GGD Zeeland niet alleen, maar samen met vele andere 

netwerkpartners.

In april zijn er raadsbijeenkomsten georganiseerd door de GGD in samenwerking 

met VRZ en RUD. Hierbij zijn (nieuwe) raadsleden geïnformeerd over de visie en 

meerjarenbegroting van de GGD. Dit is als positief ervaren waarbij het onze intentie  

is om een nieuwe raadsbijeenkomst op te zetten in het najaar van 2019.
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Hoofdlijn resultaten Publieke Gezondheid en  

Veilig Thuis eerste helft 2019

De hoofdlijn van de eerste helft van 2019 is dat we op koers 

liggen t.a.v. de voor 2019 gestelde doelen per programma. 

De belangrijkste afwijkingen zijn:

Een toelichting op de voortgang op alle doelen is in  

de volgende hoofdstukken van deze rapportage terug  

te vinden.

Programma Publieke Gezondheid Beoogd resultaat Voortgang 1e half jaar

Fysieke veiligheid en bescherming Inzicht in het voorkomen van infectie-

ziekten in Zeeland en de trends hierin.

Als gevolg van niet ingevulde 

vacatures zijn er nog onvoldoende 

stappen gemaakt ten aanzien van  

het wetenschappelijk onderzoek  

naar trends.

Sociale veiligheid Vergroten van de bekendheid van  

advies- en meldpunten t.a.v.  

kwetsbare inwoners.

Door gemeenten wordt een meldpunt 

voor verwarde personen in combinatie 

met de invoering van de WvGGZ 

voorbereid. Besloten is in overleg 

met gemeenten te bekijken of deze 

activiteit nog nodig is en hoe dit vorm 

krijgt.

Een 24/7 crisisdienst in Zeeland voor 

kwetsbare inwoners volwassen en 

jeugd (incl. lokale toegang jeugd).

De 24/7 crisisdienst is een 

samenwerking tussen Veilig Thuis, 

Juvent en Intervence. In overleg met 

de ambtelijke werkgroep is besloten 

niet door te ontwikkelen naar een 

crisisdienst voor 0-100. De kosten 

spelen hier een grote rol.

Programma Veilig Thuis Beoogd resultaat Voortgang 1e half jaar

De radarfunctie is ingericht en mo-

nitoring wordt uitgevoerd zoals in de 

wet (AMVB) bedoeld).

Door de veel grotere toestroom 

dan verwacht worden de wettelijke 

termijnen niet gehaald. Er worden 

diverse acties ondernomen om de 

situatie beheersbaar te houden. In een 

separate nota zal de impact worden 

gekwantificeerd.
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Voortgang op wettelijke en overige taken

Naast de doelen zoals die zijn geformuleerd in de 

meerjarenbegroting, wordt door de GGD Zeeland een 

veelheid aan wettelijke taken uitgevoerd. Deze taken zijn 

beschreven op www.activiteitenggdzeeland.nl. We vinden 

het belangrijk om ook op deze taken over de voortgang te 

rapporteren. In 2019 starten wij met het bieden van meer 

inzicht, in 2020 zullen wij deze in overleg met gemeenten 

verder ontwikkelen.

Bedrijfsvoering en financiën

Op het gebied van bedrijfsvoering lopen diverse 

initiatieven. Zo wordt gewerkt aan de doorontwikkeling 

van zelforganisatie, wordt systematisch gewerkt aan het 

terugbrengen van het ziekteverzuim en wordt veel effort 

gestoken in het werven van nieuwe medewerkers.

Hoewel de druk op de arbeidsmarkt groot blijft, zijn het 

afgelopen jaar diverse openstaande vacatures vervuld. 

Tegelijkertijd merken we dat het verloop toeneemt als 

gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.

Het management is het afgelopen jaar vernieuwd (nieuwe 

manager GVB en een nieuwe manager bedrijfsvoering). 

Daarnaast is de Directeur Publieke Gezondheid per medio 

juli vertrokken. De werving voor een nieuwe directeur is 

opgestart. Ondertussen wordt deze functie waargenomen 

De financiën geven het volgende beeld:

Als gevolg van diverse incidentele voordelen wordt 

eind 2019 overall een positief resultaat € 78.000 

voor de GGD (exclusief Inkooporganisatie Jeugdhulp 

Zeeland en exclusief Jeugdhulp Zeeland (zorg in natura) 

geprognotiseerd. Verder is het onderhandelaarsakkoord 

CAR UWO opgenomen in de cijfers voor alle drie de 

programma’s. Door de gefaseerde invoering hiervan 

heeft dit vanaf 2021 een negatief effect op de huidige 

meerjarenbegroting.

Hoofdlijn financiële resultaten Inkooporganisatie 

Jeugdhulp Zeeland 2019

Het verwachtte resultaat voor 2019 van de 

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is € 48.000 negatief. 

Er wordt binnen de Inkooporganisatie op gestuurd om aan 

het einde van het jaar op nul uit te komen. De TaskForce 

Jeugd komt naar verwachting uit op € 97.000 negatief.  

Dit bedrag maakt deel uit van het hier onder genoemd 

bedrag van € 17.623.000

Op verzoek van gemeenten wordt ook het geprognotiseerd 

budget Jeugdhulp (zorg in natura) weergegeven zodat 

gemeenten dit in hun cijfers kunnen verwerken.  

Deze prognose is € 17.623.000 negatief. De begrote 

door de manager GVB en zijn de managementtaken 

tijdelijk herverdeeld zodat continuïteit van deze taken is 

gewaarborgd.

Er heeft het afgelopen half jaar een verdere uitwerking 

plaatsgevonden ten aanzien van de huisvesting en de 

samenwerking met de VRZ op het gebied van bedrijfsvoering 

is verder verkend. Daarnaast wordt een breder onderzoek 

gestart naar samenwerkingsmogelijkheden tussen de GGD, 

VRZ en RUD.

Tegelijkertijd is het noodzakelijk om op onderdelen op  

korte termijn een inhaalslag te maken, zoals bijvoorbeeld 

t.a.v. vervanging van verouderde ICT middelen.  

De huidige werkplekomgeving is grotendeels verouderd  

en dient geactualiseerd te worden. Daarnaast lopen de  

onderhoudscontracten en licenties op de bijhorende 

software deels dit jaar en deels begin 2020 ten einde.  

De hardware is tevens End-of-Life verklaard. Daarom is 

een vervangings- en instandhoudingsplan gemaakt voor 

de ICT middelen (hard- en software) voor de komende 

jaren. Deze is vervolgens getoetst aan de Benchmark 

Overheidstarieven. Uit deze toets blijkt dat de ICT kosten 

ook met het vervangings- en instandhoudingsplan de 

komende jaren gemiddeld nog ruim 10% onder deze 

landelijke benchmark zitten.

cijfers 2019 en verder voor zorg in natura, uit de 

programmabegroting 2019-2022, waren gebaseerd op 

verwachtingen en veronderstellingen per 8 maart 2018. 

In 2018 is nimmer een begrotingswijziging doorgevoerd 

voor 2019 en verder. Vanaf 2019 worden overschrijdingen 

of onderschrijdingen wel via een begrotingswijziging 

aan de Zeeuwse gemeenten gemeld. Voor 2019 wordt op 

basis van cijfers en verwachtingen per augustus 2019 een 

totaalbedrag van circa € 105,3 miljoen geraamd. Dit getal 

afgezet tegen de inmiddels achterhaalde verwachtingen uit 

de programmabegroting 2019-2022 veroorzaakt het verschil 

van circa € 17,6 miljoen. De gehanteerde verwachtingen en 

veronderstellingen worden als realistisch ingeschat, maar 

de inzet van jeugdhulp door de Zeeuwse gemeenten laat zich 

over het algemeen lastig voorspellen.

Leeswijzer 

Bovengenoemde en andere onderwerpen worden meer in 

detail toegelicht in deze rapportage. Per programma wordt 

eerst een inhoudelijke toelichting gegeven, waaronder 

de stand van zaken van de doelen 2019. De rapportage 

met betrekking tot het programma Inkooporganisatie 

Jeugdhulp Zeeland, waarvoor een gescheiden administratie 

wordt gevoerd, is integraal opgenomen in deze 

bestuursrapportage. Tot slot wordt de bedrijfsvoering en 

specifiek de financiën op hoofdlijnen toegelicht.
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1.1 PROGRAMMALIJN ‘GEZONDHEID IN DE WIJK’ 

Beoogd maatschappelijk effect: de Zeeuwse 

inwoners zijn én voelen zich gezonder

In deze programmalijn zijn meerdere professionals binnen 

de GGD vanuit verschillende activiteiten werkzaam. Het 

grootste deel wordt gevormd door de jeugdgezondheidszorg 

(JGZ). In 2019 gaat de aandacht vooral uit naar het 

toekomstbestendig maken van het basistakenpakket 

(BTP). Het hoge ziekteverzuim in combinatie met een 

arbeidsmarkt die een vraagoverschot kent op het gebied 

van de hoog opgeleide professionals betekent dat er meer 

dan in de begroting was ingeschat gebruik moet worden 

gemaakt van externe krachten. 

In de eerste zes maanden van dit jaar is de uitvoering 

van de jeugdmonitor voorbereid. Deze monitor wordt dit 

najaar afgenomen op VO-scholen in klas 2 en 4. Tevens is er 

gestart met de voorbereiding van de gezondheidsmonitors 

volwassenen en ouderen. Deze monitors staan gepland om 

in het najaar van 2020 uit te voeren.

In juni 2019 hebben wij een subsidie toegekend gekregen 

uit het Zeeuwse transformatiefonds jeugd voor de 

uitvoering van het project Nu Niet Zwanger. De doelstelling 

van het project is het voorkomen van ongeplande en 

ongewenste zwangerschap bij kwetsbare (potentiële)  

ouders, die in deze fase van hun leven, hun toekomstige 

kind geen veilige en gezonde leefomgeving kunnen bieden. 

De uitvoering van het project wordt nu voorbereid, de start 

staat gepland in het najaar van 2019.

PROGRAMMA 
PUBLIEKE  
GEZONDHEID

Innovatiespotters (dit is een initiatief van een zestal 

GGDen) hebben zich bezig gehouden met het onderzoeken 

van innovatie binnen de GGDen. Daarna hebben ze 

een aantal innovaties geselecteerd voor het maken 

van een businesscase. Zowel voor het werken met 

de SPARK (Structured Problem Analysis of Raising 

Kids, een valide en betrouwbaar instrument voor het 

verbeteren van signalen van risico’s op opgroei en opvoed 

problemen) als e-consulten (monitoring op afstand 

door de verpleegkundige) is een businesscase opgesteld. 

Het concept rapport is op dit moment onder de DPG’en 

verspreid. De definitieve versie wordt in de tweede helft 

2019 opgeleverd.

Voor 2019 zijn zes doelen bepaald die we willen bereiken. 

De voortgang hierop is in de navolgende tabel weergegeven.

Wat willen we 

bereiken?

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen? Beoogd resultaat 

in 2019

Voortgang 1e halfjaar 2019

Een toekomst 

bestendig 

basistaken pakket 

(BTP).

Het door ontwikkelen van activiteiten 

vallend onder BTP.

Een opzet/

inrichting van het 

basis takenpakket 

dat past bij de 

lokale verschillen 

in de uitvoering 

van het sociaal 

domein en mee 

kan bewegen 

in een continu 

veranderende 

omgeving.

Inzet op het MBO ziekteverzuim wordt 

voortgezet en verder uitgebreid naar 

andere opleidingen. 

Op gemeente niveau wordt er gekeken 

hoe de JGZ het beste aan kan sluiten 

op de lokale zorgstructuur.

Binnen de contactmomenten wordt 

uitvoering gegeven aan diverse 

nieuwe landelijke richtlijnen. Enkele 

onderwerpen uit de preventieagenda 

zijn verder uitgediept en via 

scholing/overleg besproken met alle 

medewerkers. Daarnaast is er een RVP 

consult ingericht ter bevordering van 

de vaccinatiegraad.

Een optimale 

invulling van de 

contactmomenten 

in het BTP.

Mede op basis van evaluatie, het door 

ontwikkelen van de contactmomenten 

(signalering, advisering, voorlichting) 

in het BTP.

Er zijn stappen 

gemaakt in een 

hernieuwde 

invulling van het 

BTP vanaf 5 jaar 

voor wat betreft 

de contact- 

momenten en  

de collectieve  

preventie op de 

levenslijn van 

0-18 jaar.

Vastgesteld aan-

bod van groeps-

gerichte voorlich-

tingsactiviteiten 

en aanbod wat op 

maat ontwikkeld 

/ ingezet kan 

worden op verzoek 

van de klanten en 

ketenpartners.

SPARK60: dataverzameling bij 

het uitvoeren van het vernieuwde 

contactmoment 5 jaar liep tot  

1 juli 2019. Tweede helft van 2019 

staat in het teken van data analyse. 

Oplevering resultaten over de werking 

van de SPARK60 en de bijdrage van 

de SPARK aan de draagkracht en 

draaglast van ouders wordt verwacht 

in de tweede helft 2020. 

Op basis van de resultaten van de 

SPARK60 wordt de verdere invulling 

van het BTP vormgegeven. 

Er is een plan in ontwikkeling om 

de collectieve preventie te bundelen 

tot een structurele en planmatige 

aanpak. Hiervoor wordt aangehaakt 

bij de structuur van de Gezonde 

School.
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Wat willen we 

bereiken?

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen? Beoogd resultaat 

in 2019

Voortgang 1e halfjaar 2019

Vastgestelde 

kaders voor de 

toekomstige 

invulling van het 

BTP.

Een optimale invulling van de  

contactmomenten in het BTP.

Er wordt ingezet op de onderwerpen 

uit de preventieagenda van het NCJ 

(Nederlands centrum JGZ).

Het effect van interventies en activi-

teiten wordt gemeten.

Er is inzicht in 

de mate waarop 

de uitgevoerde 

projecten en 

activiteiten een 

bijdrage leveren 

aan preventie, op 

het gebied van 

gezond opgroeien 

en opvoeden.

Er is inzicht in 

de beschikbare 

interventies 

en activiteiten 

met bewezen 

effectiviteit op 

het gebied van 

preventie.

Onderzoek naar de effectiviteit 

van verschillende interventies en 

projecten loopt. Voor het onderzoek 

naar de PreS-PARK worden de 

resultaten in het najaar van 2019 

verwacht. Daarnaast is er een nieuw 

onderzoeksvoorstel door ZonMw 

gehonoreerd voor onderzoek naar de 

lange termijn effecten van de SPARK 

op 18 maanden.

Verder worden er verschillende 

evidence based methodes 

geïmplementeerd.

Inzet richten aan 

de hand van (kern)

thema ś.

In gesprek met partners om tot de 

belangrijkste thema ś te komen.

Gebruik van data voor het onder-

bouwen en bepalen van inhoudelijke 

thema’s waarop wordt ingezet.

Vastgestelde lijst 

met belangrijkste 

thema ś waarop 

wordt ingezet.

De opzet van de begroting van 2020 

is vertaald naar hoofdthema’s en 

te bereiken doelen. Hiermee wordt 

inzichtelijk wat de belangrijke 

onderwerpen zijn waarop wij 

resultaat willen boeken. In de tweede 

helft van 2019 wordt dit besproken 

met gemeenten om dit aan te  

scherpen.

Verder is er een project rondom 

informatievoorziening opgezet. Het 

doel van dit project is om beschikbare 

data te vertalen naar informatie en 

deze nadrukkelijk te gebruiken voor 

de beleidsontwikkeling. 

Het thema omgeving en gezondheid 

is verder uitgewerkt. Hiervoor 

wordt aangesloten bij het landelijk 

en provinciaal netwerk. Er is 

deelgenomen aan gebiedstafels 

voor de ontwikkeling van de 

omgevingsvisie van de provincie, met 

als doel gezondheid als belangrijk 

thema in de omgevingsvisie van de 

provincie op te laten nemen.

Wat willen we 

bereiken?

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen? Beoogd resultaat 

in 2019

Voortgang 1e halfjaar 2019

Effectieve en 

doelmatige 

samenwerking 

binnen het sociaal 

domein en in de 

keten.

Samenwerkingsafspraken maken  

tussen onderwijs, kinderopvang  

en JGZ.

Samenwerkingsafspraken maken 

met relevante partners (huisartsen, 

medisch specialisten, verloskundigen 

etc.).

Versterken van de samenwerking met 

de lokale toegangen tot jeugdhulp.

De samenwerking 

tussen onderwijs, 

kinderopvang 

en JGZ op lokaal 

niveau is concreet 

vertaald naar een 

aanpak en wordt 

uitgevoerd.

De samenwerking 

met de lokale 

toegangen is op 

gemeentelijk 

niveau 

vormgegeven. 

Hierbij is er een 

goede balans 

tussen de 

uitvoering van 

taken op basis 

van de wettelijke 

verantwoor-

delijkheden en de 

lokale wensen.

De samenwerking 

is concreet 

vertaald 

op diverse 

onderwerpen.

Via de uitvoering van het project 

Kind en Wij wordt ingezet op het 

versterken van de samenwerking 

tussen onderwijs, kinderopvang 

en JGZ. Daarnaast zijn er op lokaal 

en regionaal gebied verschillende 

initiatieven en vormen waarop deze 

samenwerking wordt vormgegeven.

De aansluiting van de JGZ op de 

lokale toegang is een continu 

gespreksonderwerp met gemeenten 

waarbij wensen en mogelijkheden 

onderzocht en benut worden. 

Tevens wordt er ook ingezet op de 

samenwerking met huisartsen en 

wordt een samenwerking met het 

ziekenhuis onderzocht.

De Gezonde Schoolaanpak wordt 

verder uitgerold. Er zijn op 1 juli 

2019 in Zeeland 48 scholen met 

het vignet Gezonde School met 

gezamenlijk 60 themacertificaten. 

In het schooljaar 2018-2019 zijn 

er in Zeeland 28 scholen begeleid 

binnen het ondersteuningsaanbod 

door een Gezonde Schooladviseur. 

In het voorjaar van 2019 zijn er 

69 scholen geworven voor het 

ondersteuningsaanbod 2019-2020, 

van 49 scholen is de aanvraag 

toegekend.

Adequate en 

afgestemde zorg 

aan kinderen met 

ontwikkelings-

problemen 

op meerdere 

terreinen.

Integrale Vroeghulp borgen en  

aanhaken bij JGZ (soort VTO team).

Het netwerk 

integrale 

vroeghulp is 

geborgd en 

aangehaakt bij 

sociaal domein.

De stuurgroep IVH heeft opdracht 

gegeven een onderzoek te doen naar 

de werkwijze van Integrale Vroeghulp 

en advies te geven hoe dit naar de 

toekomst toe te borgen. Het concept 

van het advies is gereed en zal in het 

najaar van 2019 in de stuurgroep 

worden besproken, waarna eventuele 

acties zullen worden uitgezet. 

Het aantal kinderen dat wordt 

aangemeld bij de IVH is na een 

periode van daling weer toegenomen.
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1.2 PROGRAMMALIJN ‘FYSIEKE VEILIGHEID EN 
BESCHERMING’

Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners van 

Zeeland zijn optimaal beschermd tegen  

schadelijke gezondheidseffecten vanuit de 

fysieke leefomgeving

Binnen deze programmalijn vallen de activiteiten 

behorende tot infectieziektenbestrijding, taken in het 

kader van medische milieukunde, technische hygiëne zorg 

en activiteiten ter voorkoming van en het inperken van 

gezondheidsschade als gevolg van crises en calamiteiten. 

Gestart is met de invoering van het RVP-consult om de 

vaccinatiegraad vanuit het Rijks Vaccinatie Programma  

te bevorderen.

Wat willen we 

bereiken?

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen? Beoogd resultaat 

in 2019

Voortgang 1e halfjaar 2019

De bescherming 

tegen, ook nieuwe, 

infectieziekten is 

goed geborgd.

Met bijdragen 

van de teams: 

Infectieziekten-

bestrijding, 

Technische 

Hygiënezorg, TBC, 

Reizigersvaccinatie 

(PMR) en Seksuele 

Gezondheid.

Investeren in cijfermatige onder- 

bouwing, onderzoek en deelname  

aan projecten.

We werken acties uit voor de  

speerpunten:

•  Antibiotica Resistentie (incl. 

heroriëntatie op inzet Technische 

Hygiënezorg)

•  Ziekte van Lyme

•  Heropsporing Hepatitis B/C virus

Versterken van de zorgketen en  

samenwerking via:

•  deelname aan het ABR-zorgnetwerk 

Zuid-West Nederland

•  verkennen & opstarten Centrum 

Seksuele Gezondheid (in aansluiting 

op Nationaal Actieplan)

•  aansluiting van TBC-bestrijding op 

landelijke samenwerkingsstructuur.

Inzet op behoud van hoge vaccinatieg-

raad via het vernieuwde Rijks Vacci-

natieprogramma (i.s.m. JGZ).

Inzicht in het 

voorkomen van 

infectieziekten 

in Zeeland en de 

trends hierin.

Versterking 

onderzoeks- en 

kennispositie 

en rapportages/

presentaties bij 

onderzoek.

Actieplan per 

speerpunt.

Actieve bijdrage 

aan Zorgnetwerk 

ZW Nederland.

Advies c.q. plan 

van aanpak voor 

Centrum Seksue-

le Gezondheid is 

gereed.

TBC-bestrijding 

sluit aan op lan-

delijke structuur 

en nieuw automa-

tiseringssysteem 

(i-TBC)

Gemeenten ontvangen één keer per 

zes maanden een overzicht van alle 

gemelde infectieziekten in Zeeland. 

Als gevolg van personele vraagstuk-

ken, zijn er geen stappen  

gemaakt ten aanzien van het  

wetenschappelijk onderzoek.

•  De bestrijding van antibiotica 

resistentie is structureel ingebed 

in het dagelijks werk. 

•  Het project heropsporing hepatitis 

B en C is in een afrondende fase. 

Het project wordt komende periode 

geëvalueerd.

•  Het Zorgnetwerk ZW heeft vorm 

gekregen en nieuwe ontwikkelin-

gen (zoals betrekken thuiszorg en 

(zorg) onderwijs) komen van de 

grond.

•  In het kader van seksuele gezond-

heid (SG) is er overleg geweest met 

kernpartners over het te vormen 

Steunpunt SG. Er is verdere  

commitment bereikt om samen de 

voordeur te vormen op gebied van 

SG. Er is een opzet gemaakt voor 

het ontwikkelen van een gezamen-

lijke website “wegwijzer seksuele 

gezondheid”. De voortgang hangt 

nauw samen met de uitvoering van 

het project Nu Niet Zwanger en de 

vergunning verlening abortuszorg.

Wat willen we 

bereiken?

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen? Beoogd resultaat 

in 2019

Voortgang 1e halfjaar 2019

De wijzigingen 

in het RVP zijn 

geïmplementeerd 

en geëvalueerd 

(inhoudelijk 

en financieel), 

informatie over 

vaccinatiegraad 

is beschikbaar.

Sinds eind 2018 wordt er met iTBC 

gewerkt. De landelijke TBC structuur 

is nog in ontwikkeling, er is al een 

landelijk centraal fotoarchief en met 

iTBC één landelijk TBC systeem.

Binnen regio Zuid loopt er een 

proces om tot een regionale 

samenwerkingsstructuur te komen. 

Het rijksvaccinatieprogramma 

(RVP) is uitgevoerd conform de 

richtlijnen RIVM. Wijzigingen 

zijn geïmplementeerd en worden 

gemonitord. De vaccinatiegraad wordt 

gemonitord. Over het eerste halfjaar 

wordt een tussenevaluatie opgesteld.

Toezichttaken slui-

ten aan op actuele 

wet- en regelgeving 

en wensen klant*.

We werken conform de nieuwe Wet 

Innovatie Kwaliteit Kinderopvang  

en evalueren dit (samen met gemeen-

ten en instellingen).

Inventariseren van wensen bij ge-

meenten op het vlak van (ook pro- 

actief) Toezicht Wmo en uitwerking 

tot aanbod ‘op maat’. 

Tevens afstemming met contract- 

beheer.

We volgen de landelijke ontwikke- 

lingen m.b.t. toezicht taken, waar 

nodig aangevuld met scholing.

Evaluatierapport, 

met aanbevelin-

gen, is beschik-

baar en krijgt 

vervolg.

Overzicht wen-

sen/vraag van 

gemeenten.

Aanbod (maat-

werk) is beschik-

baar.

Er wordt invulling gegeven aan de 

punten uit het evaluatierapport. Er is 

structureel overleg met gemeenten  

(3 x per jaar). Hierin worden wensen 

en vragen van de gemeenten 

besproken. Scholing toezicht 

kinderopvang wordt gevolgd in de 

vorm van trainingen voor de nieuwe 

toezichthouders (zes bijeenkomsten).

Een nieuwe training is gepland 

in september, specifiek gericht 

op voorschoolse educatie en 

communicatie en het landelijk 

congres (eenmalig). Vanuit Toezicht 

Wmo staat een evaluatiegesprek met 

gemeenten gepland. Met gemeenten 

wordt gesproken over de wijze waarop 

het kwaliteitstoezicht WMO in 2020 

zal worden vormgegeven.

*Binnen het team Toezicht kinderopvang zien we in de tweede helft van dit jaar een tekort aan beschikbaar gekwalificeerd 
personeel ontstaan. Ondanks dat het team begin dit jaar op sterkte was is er opnieuw uitval door ziekte en vertrekkend 
personeel. Hierdoor staat de productie opnieuw onder druk. Er wordt op dit moment actie ondernomen om in 2019 zoveel 
mogelijk de productieafspraken na te kunnen komen.
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Wat willen we 

bereiken?

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen? Beoogd resultaat 

in 2019

Voortgang 1e halfjaar 2019

We investeren 

in een gezonde 

omgeving en 

werken daarbij 

in lijn met de 

(komende) 

Omgevingswet.

Ontsluiten en visualiseren van data 

over gezondheid en milieu, testen in 

pilots en opname in Zeelandscan.

Versterken Zeeuws netwerk: o.a. via 

SPOZ en RUD/VRZ (intentieverkla-

ring, één-loket-functie verkennen).

We ontwikkelen instrumenten ter  

ondersteuning van omgevings- 

plannen gemeenten.

Actieplan en deelname aan  

onderzoek voor belangrijkste  

speerpunten in Zeeland:

• luchtkwaliteit

• binnenmilieu

• havens/scheepvaart

• klimaat/hittestress

•  agrarische activiteiten (effecten 

bestrijdingsmiddelen/intensieve 

veehouderij).

•  Een sterke infor-

matiepositie.  

Data worden 

actief ingezet.

•  Actieve kennis- 

deling, bekend- 

heid over en 

weer met taken 

en rollen.

•  Samenwerkings-

overeenkomst 

GGD-VRZ-RUD.

•  Handreiking/in-

strumenten zijn 

beschikbaar en 

getest.

•  Actieplannen 

beschikbaar per 

speerpunt, in 

afstemming met 

gemeenten.

•  Deelname 

aan diverse 

onderzoeken 

(incl. rapportage, 

kennisdeling).

Er zijn twaalf van de dertien  

gemeentelijke hitteplannen 

beoordeeld. Er is een infokaart 

houtrook en een brochure over milieu 

en gezondheid opgesteld.

Opzet voor een dashboard over 

de nieuwe omgevingswet voor de 

Zeelandscan is gereed. 

De samenwerkingsovereenkomst 

GGD-VRZ-RUD is in een vergevorderd 

stadium. De verwachting is dat 

deze in het najaar 2019 zal worden 

afgerond en in werking treedt.

Samen met VRZ en RUD is een concept 

brochure ontwikkeld ten behoeve van 

de invoering van de omgevingswet. 

Omgevingsvisie:

De GGD is betrokken bij de 

ontwikkeling van de bouwsteen 

gezondheid ten behoeve van de 

omgevingsvisie van de provincie. 

Er is input gegeven op de 

omgevingsvisie van gemeenten.

Een veilige 

woon-/werk-/

leefomgeving. 

Samenwerken vanuit één crisisor- 

ganisatie GGD-GHOR/VRZ bij crises 

en calamiteiten, actualiseren/borgen 

van GROP-processen MMK, IZB, GOR 

en PSH (met specifieke aandacht voor 

PSH bij incidenten).

Uitwerking plan voor signalering/ 

actie bij verminderde zelfredzaam-

heid in thuis-/woonomgeving; 

aansluitend op landelijk actieplan en 

i.s.m. Netwerk Veilig Zeeland (VRZ) 

en andere partners.

•  Beschrijvingen 

GROP-proces-

sen zijn herijkt. 

Taken en rollen 

van mede- 

werkers GGD 

en GHOR zijn 

helder. Proces 

PSH is opnieuw 

ingericht, i.s.m. 

netwerkpart-

ners.

•  Er is duidelijk-

heid over de 

rol van PSH bij 

incidenten.

•  Plan van aanpak 

‘veiligheid/ 

verminderde 

zelfred-

zaamheid’ 

beschikbaar en 

opgestart.

Nieuwe crisisorganisatie GGD Zeeland 

is beschreven. Implementatie loopt.  

In het tweede halfjaar wordt de 

nieuwe werkwijze geoefend.

PSH bij incidenten: planvorming 

loopt.

Verkennende gesprekken en 

inventarisatie met partners is gestart.

1.3 PROGRAMMALIJN SOCIALE VEILIGHEID

Beoogd maatschappelijk effect: Het gevoel 

van veiligheid in het persoonlijke leven is 

vergroot.

Het programma Sociale Veiligheid richt zich op het gevoel 

van veiligheid van inwoners. Het gaat hier om kwetsbare 

inwoners van Zeeland waarvoor een sluitende aanpak 

nodig is. Hierbij is signaleren en toe leiden naar zorg van 

groot belang.

Wat willen we 

bereiken?

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen? Beoogd resultaat 

in 2019

Voortgang 1e halfjaar 2019

Inwoners zijn alert 

op kwetsbare per-

sonen (verwarde 

personen, huiselijk 

geweld, kindermis-

handeling etc.) in 

hun omgeving.

Inventarisatie bij dorpsraden wat zij 

nodig hebben om dit doel te bereiken.

Communicatie uitingen etc. over 

herkennen en vroeg signaleren van 

kwetsbare burgers i.o. gemeenten.

De behoefte 

van inwoners 

is in beeld die 

bijdragen tot 

het signaleren 

van kwetsbare 

inwoners.

Vergroten van 

de bekendheid 

van advies- en 

meldpunten 

t.a.v. kwetsbare 

inwoners.

De inventarisatie bij dorpsraden is 

afgerond. Door gemeenten wordt een 

meldpunt voor verwarde personen 

in combinatie met de invoering van 

de WvGGZ voorbereid. Besloten is in 

overleg met gemeenten te bekijken of 

deze activiteit nog nodig is en hoe dit 

vorm krijgt.

Het Meld- en 

actiepunt 

bemoeizorg 

optimaal laten 

aansluiten bij de 

hulpvraag van 

cliënten en hun 

aanmelders. 

Daarbij anticiperen 

we op een vraag 

vanuit de aanpak 

personen met  

verward gedrag.

Het MAB ontwikkelt een uniforme 

werkwijze in Zeeland, de beoordeling 

van meldingen (triage) wordt  

verbeterd.

De kwaliteit wordt geoptimaliseerd 

door ervaringen en feedback van 

cliënten.

Onderzoek naar de behoefte voor 

het vergroten van de bereikbaarheid 

en de organisatie van een meldpunt 

niet-acute zorg personen met verward 

gedrag.

MAB is verder 

geprofessionali-

seerd.

MAB verbetert de 

kwaliteit middels 

ervaringen van 

cliënten.

We sluiten aan bij 

de behoefte van 

gemeenten en  

ketenpartners 

voor de bereik-

baarheid van 

het MAB voor 

niet-acute zorg 

voor personen 

met verward 

gedrag.

Met de professionalisering is gestart 

met het uitwerken van de uniforme 

werkwijze; de beoordeling van de 

melding (triage) MAB; en advisering 

van de melder. Door het groeiend 

aantal meldingen en toename van 

complexiteit en de tijdelijke uitval 

van formatie is het onderzoek naar de 

nieuwe werkwijze op het gebied van 

bereikbaarheid nog in een beginfase. 

Het klanttevredenheidonderzoek via 

het Positive Perception Program zorg 

bij melders en cliënten is afgerond.  

De uitkomsten hiervan zijn 

geëvalueerd en de werkwijze is 

hierop aangepast. De ambtelijke 

werkgroep verwarde personen/

WvGGZ inventariseert de noodzaak 

tot bereikbaarheid in de aanpak 

verwarde personen. Hier is nog geen 

standpunt in bepaald.
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Wat willen we 

bereiken?

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen? Beoogd resultaat 

in 2019

Voortgang 1e halfjaar 2019

Gezamenlijke 

integrale Zeeuwse 

Crisis Interventie 

Dienst 0-100.

Samen met ketenpartners onderzoek 

naar een gezamenlijke CID voor een 

brede doelgroep.

Een 24/7 

crisisdienst in 

Zeeland voor 

kwetsbare 

inwoners 

volwassen en 

jeugd (incl. lokale 

toegang jeugd).

Deze doelstelling wordt niet 

gehaald. De 24/7 crisisdienst is een 

samenwerking tussen Veilig Thuis, 

Juvent en Intervence. In overleg 

met de ambtelijke werkgroep en 

de inkooporganisatie is besloten 

niet door te ontwikkelen naar een 

crisisdienst voor 0-100. De kosten 

spelen hier een grote rol. Voor 

2020 is de dienst ter aanbesteding 

aangeboden via de inkooporganisatie. 

Veilig Thuis heeft zich hiervoor niet 

ingeschreven. Dit omdat Veilig Thuis 

geen jeugdhulp aanbieder is.

Regionaal 

Uitstapprogramma 

prostituees (RUPS).

Draagvlak versterken en een voorstel 

voor structurele borging.

Structurele 

borging van 

het project is 

gerealiseerd.

Er is nog geen structurele borging 

aangezien er nog gebruik wordt 

gemaakt van een subsidieregeling 

vanuit het ministerie (tot eind 2020).

Anticiperen op 

de landelijke 

ontwikkeling 

binnen de 

forensische 

geneeskunde.

Verkenning regiosamenwerking. Helder welke  

regiosamenwer-

king mogelijk is 

en wat de voor- 

delen zijn.

Er zijn op vier onderwerpen 

werkgroepen ingesteld die op 

onderdelen onderzoeken waarop 

samenwerking kan worden 

gerealiseerd. Het betreft de volgende 

onderwerpen: financien, backoffice, 

HRM en ICT.

PROGRAMMA 
VEILIG THUIS

2. PROGRAMMA VEILIG THUIS 

Met de aanscherping van de Meldcode per 1 januari jl. is 

de toestroom van meldingen aanzienlijk toegenomen. 

Dit gecombineerd met de radarfunctie welke eveneens 

opgestart is vanaf 1 januari 2019 heeft impact op de 

formatie Veilig Thuis. Niet alleen in 2019, maar ook continu 

in de opvolgende jaren. In een separate nota zal de impact 

kwantificeerbaar worden gemaakt.

In deze bestuursrapportage zal voor de laatste keer Veilig 

Thuis als apart programma worden gepresenteerd. Met 

ingang van 1 januari 2020 is Veilig Thuis toegevoegd aan 

de programmalijn Sociale Veiligheid en zal zo ook worden 

gerapporteerd.

Wat willen we 

bereiken?

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen? Beoogd resultaat 

in 2019

Voortgang 1e halfjaar 2019

Nieuwe landelijke 

wetgeving  

(wijziging wet 

meldcode) wordt 

goed uitgevoerd.

De radarfunctie inrichten en  

monitoring herinrichten.

De radarfunctie 

(incl. ICT) is 

ingericht en 

monitoring wordt 

uitgevoerd zoals 

in de wet (AMVB) 

bedoeld.

De werkzaamheden worden 

uitgevoerd volgens het nieuwe 

handelingsprotocol. Werkprocessen 

zijn aangepast en personeel is 

opgeleid in de nieuwe werkwijze. 

Door de veel grotere toestroom 

dan verwacht worden de wettelijke 

termijnen niet gehaald. Er worden 

diverse acties ondernomen om de 

situatie beheersbaar te houden.



18  //   BESTUURSRAPPORTAGE 2019 GGD ZEELAND 19

Wat willen we 

bereiken?

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen? Beoogd resultaat 

in 2019

Voortgang 1e halfjaar 2019

Veilig Thuis beter 

positioneren.

Voorlichting aan organisaties en/of 

ketenpartners wat Veilig Thuis doet, 

wat de nieuwe wetswijziging betekent 

en hoe we samenwerken.

We onderhouden en versterken  

relaties.

Medewerkers van VT ontwikkelen  

een coachende houding richting  

professionals om kennis over  

te dragen.

Kennis in keten 

over Veilig Thuis 

is vergroot.

Relaties in de 

keten zijn sterk.

Professionals 

vragen eerst 

advies en onder-

steuning i.p.v. een 

melding te doen.

Kennis over de (nieuwe) werkwijze 

van Veilig Thuis wordt vergroot 

door het geven van voorlichting 

en trainingen. Er zijn tot 1 juli 43 

voorlichtingen en 15 trainingen 

gegeven en er is structureel overleg 

met ketenpartners. Daarnaast is er ad 

hoc overleg waar de samenwerking 

minder soepel verloopt. Samen 

met gemeenten en lokale teams 

worden de samenwerkingsafspraken 

geëvalueerd. Veilig thuis werkt 

vanuit de visie van partnerschap 

met ketenpartners. Dit krijgt vorm 

door lokaal aanwezig te zijn en als 

sparringpartner te dienen. Het aantal 

advies- en ondersteuningsvragen is 

afgelopen half jaar met 33% gestegen. 

Wanneer professionals ondersteuning 

vragen wordt vooraf het leerdoel 

besproken om kennisoverdracht te 

borgen.

Uniformeren 

kwaliteit Veilig 

Thuis in NL i.s.m. 

Netwerk VT.

Expertise ontwikkelen.

Landelijke kennis ophalen en delen.

We voeren 

(met de andere 

VT’s) het jaar-

programma van 

het Netwerk VT 

uit.

In 2019 wordt onder meer invulling 

gegeven aan de ontwikkelagenda 

Veiligheid voorop waarin de 

samenwerking tussen staf en 

zorgketen op verschillende 

onderdelen beter vorm krijgt. 

Verder wordt er gewerkt aan een 

basisopleiding voor nieuwe Veilig 

Thuis medewerkers en uniformiteit 

van beleidsinformatie.

Een gezin een plan, 

continu aandacht 

voor veiligheid 

en werken aan 

langdurig herstel 

in situaties van 

structurele 

onveiligheid en 

acuut geweld.

MDA++ aanpak als dienst bieden. MDA++ wordt 

als dienst 

aangeboden.

Intentieverklaring is ondertekend 

en de criteria voor inzet MDA++ zijn 

vastgesteld. Het CZW Bureau heeft 

besloten het project te verlengen. 

Met o.a. een pilot bestaande uit 

multidisciplinair overleg en 

domein overstijgende regievoering. 

Aandachtspunt is het ontbreken 

van wekelijkse inbreng van nieuwe 

casuïstiek waardoor de continuïteit 

van het multidisciplinair overleg 

onder druk staat. Er is tot nu 

leermateriaal uit vier casussen om 

te komen tot een Zeeuws model. Er is 

discussie over de te volgen koers van 

het project. Dit vormt een risico voor 

het succes van het project.

PROGRAMMA 
INKOOPORGA
NISATIE

3. PROGRAMMA INKOOPORGANISATIE 
JEUGDHULP ZEELAND 

Algemeen

De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (hierna: 

Inkooporganisatie) voert sinds 1 januari 2015 namens 

de dertien Zeeuwse gemeenten gedelegeerde taken 

uit op het gebied van de inkoop van jeugdhulp. 

Onder deze gedelegeerde taken en bijbehorende 

verantwoordelijkheden vallen:

•  Het uitvoeren van taken uit de Jeugdwet door middel 

van het contracteren en subsidieren van aanbieders 

van jeugdhulp, uitvoerders van jeugdreclassering 

en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader 

van de Jeugdwet; dit omvat ook het beëindigen van 

deze contracten door opzegging of ontbinding en het 

terugvorderen van (deze) subsidies;

•  Het voeren van inkoop- en aanbestedingsprocedures  

voor Jeugdhulp;

•  Het onderhandelen met aanbieders en uitvoerders van 

Jeugdhulp;

•  Het verzamelen van de benodigde gegevens ten behoeve 

van de monitoring en verantwoording;

•  Het bewaken van de Zeeuws brede afspraken;

•  Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de gemeenten 

over zaken betreffende de inkoop en het subsidiëren van 

Jeugdhulp;

•  Het voeren van de financiële administratie;

•  Het contractenbeheer;

•  Het functioneren als aanspreekpunt voor aanbieders en 

uitvoerders van Jeugdhulp en voor gemeenten.

De Inkooporganisatie maakt onderdeel uit van de 

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland. Om die reden 

legt de Inkooporganisatie in deze bestuursrapportage 

dan ook tussentijds verantwoording af. Dit doet de 

Inkooporganisatie over inhoudelijke zaken, zoals 

bijvoorbeeld de Europese aanbesteding voor 2020 en verder 

die op dit moment ‘open’ staat en die in een intensief 

voortraject – het eerste halfjaar 2019 – is voorbereid en 

uitgewerkt.

Daarnaast wordt verantwoording afgelegd over de 

uitvoeringskosten van zowel de Inkooporganisatie als 

de TaskForce Jeugd. Ook wordt gerapporteerd over de 

uitgaven die tot op heden zijn gedaan ten laste van de 

ontvangen en toegezegde Rijksbijdragen in het kader van 

het Transformatiefonds. 

Tot slot wordt verantwoording afgelegd over de kosten 2019 

voor jeugdhulp (zorg in natura) over de periode 1 januari 

2019 tot en met 30 juni 2019. 

Zowel de kosten voor jeugdhulp (zorg in natura) als de 

uitvoeringskosten en de kosten die ten laste van het 

‘Transformatiefonds’ zijn gebracht, worden afgezet tegen 

de reeds bekende begrotingen (programmabegroting 

2019-2022) respectievelijk de toegekende Rijksbijdrage(n). 

Als zich significante wijzigingen (tekorten/overschotten) 

voordoen worden deze toegelicht en wordt waar nodig een 

voorstel tot het verwerken in de begroting gedaan.

Aanbesteding 2020 en verder

In april 2018 is de Inkooporganisatie in samenwerking 

met de gemeenten gestart met de ontwikkeling van een 

inkoopstrategie voor de contractperiode vanaf 2020. 

Zeeland fungeert hierbij als één van de (vijf) pilotregio’s die 

met ondersteuning van specialisten van de VNG analyses 

heeft uitgevoerd en scenario’s heeft ontwikkeld. Uit deze 
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scenario’s en daaruit voortvloeiende strategische keuzes 

zijn een aantal bestuurlijke uitgangspunten voortgekomen 

die de basis hebben gevormd voor de verdere vormgeving 

van de aanbesteding. De bestuurlijke uitgangspunten zijn 

het:

•  Overstappen naar een geregisseerd model;

•  Fasegewijs ontwikkelen van passende 

bekostigingsmodellen per segment;

•  Ontwikkelen van een kwaliteitskader Jeugdhulp;

•  Ontwikkelen van een eigen lokaal aanbod;

•  Inzetten op harmonisering van de toegang.

Meer concreet betekent dit dat de Inkooporganisatie 

met het te contracteren jeugdhulpaanbod de volgende 

doelstellingen wilt bereiken:

•  Zekerheid van levering: na toewijzing is de jeugdhulp 

beschikbaar en wordt deze geleverd, de wachttijden zijn 

minimaal;

•  Goede kwaliteit en effectiviteit: een kwalitatief goed 

aanbod dat resultaatgericht werkt;

•  Efficiënt: het resultaat wordt tegen zo laag mogelijke 

kosten bereikt;

•  Goede onderlinge afstemming: jeugdhulpaanbod wordt 

afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de cliënt  

en kan bestaan uit diverse jeugdhulpvormen die in  

combinatie met elkaar worden ingezet (matched care);

•  Een blijvend antwoord op veranderende vragen en 

omstandigheden: het jeugdhulpaanbod past zich aan op 

veranderende ondersteuningsvragen;

•  Financieel en transparant verantwoord: uitgaven in de 

jeugdhulp zijn te verantwoorden.

Naast de ondersteuning van de specialisten van de VNG 

is gesproken met contractmanagers van andere sociale 

domeinen zoals Beschermd Wonen, Maatschappelijke 

opvang en WMO (Oosterschelderegio en Walcheren). 

Dit ten aanzien van strategische ontwikkelingen, 

kwaliteitskaders, contractvoorwaarden en contractduur. 

Dit biedt de komende jaren – indien gewenst – vrijwillig de 

mogelijkheid om gezamenlijk contractbeheer uit te voeren 

in het bredere Sociaal Domein, in en met de regio’s die 

daarvoor kiezen.

Verder heeft de Inkooporganisatie het voorbereiden en 

samenstellen van de aanbestedingsdocumenten (en 

bijbehorende onderbouwingen van bijvoorbeeld de tarieven 

et cetera) uitermate zorgvuldig aangepakt. Zo zijn er waar 

nodig externe specialisten op juridisch, inkoop technisch 

en het gebied van tariefcalculatie betrokken. 

Vorenstaande heeft geleid tot een perceelindeling voor 

het toekomstige jeugdhulplandschap waarmee wordt 

voorzien in zowel de kwalitatief als kwantitatief gewenste 

jeugdhulp. 

De perceelindeling is als volgt:

1.  Provinciale jeugdhulp, (extra-)intensieve 

behandelprogramma’s;

2.  Provinciale ondersteuning, uitvoering van 

jeugdbescherming en jeugdreclassering;

3.  A. Regionale jeugdhulp, behandelprogramma’s en 

intensieve begeleiding;

3.  B. Regionale jeugdhulp, dyslexie;

4.  Regionale jeugdhulp, time-out voorzieningen;

5.  Regionaal specialistisch collectief aanbod, 

beschikkingsvrij;

6.  Lokale ondersteuning door lichte begeleiding;

7.  Diensten voor uitvoering van lokale toegangstaken.

Op provinciaal, regionaal en lokaal niveau wordt met het 

contracteren van jeugdhulpaanbieders in bovengenoemde 

percelen voorzien in een dekkend kwalitatief en 

kwantitatief gewenst aanbod van jeugdhulp voor de 

Zeeuwse jeugdigen door de Zeeuwse gemeenten.

In de eerste helft van 2019 zijn de aanbestedings-

documenten gepubliceerd en de planning voor het tweede 

halfjaar van 2019 wordt vooralsnog gehaald. Dit betekent 

dat in augustus de inschrijvingen worden ingezonden, 

in september de inschrijvingen worden beoordeeld,  

in oktober wordt geadviseerd over de gunningen en de 

nieuwe raamovereenkomsten voor 2020 in november 

worden getekend.

Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten – voor wat betreft het programma 

Inkoop Jeugdhulp Zeeland – waarover via de begroting 

en jaarrekening van de GR GGD Zeeland verantwoording 

wordt afgelegd, zijn die van de Inkooporganisatie 

Jeugdhulp Zeeland en de TaskForce Jeugd. 

In het navolgende is voor beiden een verwachting 

opgenomen voor heel 2019 en deze is afgezet tegen de 

eerder gecommuniceerde begroting(en). 

Voor de TaskForce Jeugd is nimmer een officiële begroting 

Voor het genoemde begrotingstekort wordt vooralsnog geen 

begrotingswijziging voorgesteld. De Inkooporganisatie 

probeert in de tweede helft van 2019 binnen de huidige 

begroting dekking te vinden om het tekort te voorkomen.

TaskForce Jeugd
De uitvoeringskosten voor de TaskForce Jeugd zijn in twee 

onderdelen te splitsen, namelijk de kosten voor personele 

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland
Voor het volledige jaar 2019 is op basis van de beschikbare informatie en reeds gemaakte afspraken een inschatting 

gemaakt. De verwachting voor het volledige jaar2019 is als volgt:

opgesteld, maar is tot op heden een jaarlijks budget 

beschikbaar gesteld op basis van historische afspraken. 

In dit document worden deze historische afspraken voor 

de formaliteit omgezet in een officiële begroting op basis 

waarvan voortaan verantwoording wordt afgelegd.

inzet en de kosten voor activiteiten van de TaskForce 

Jeugd. De laatstgenoemde kosten worden vergoed vanuit 

het zogeheten ‘werkbudget’.In het verleden is de afspraak 

gemaakt dat voor personele inzet € 150.000 beschikbaar is 

en als ‘werkbudget’ € 100.000.

In de eerste helft van 2019 heeft de Bestuurscommissie 

ingestemd met de verhoging van het bedrag dat 

Betreft cijfers voor het volledige jaar Begroting 2019 (€) Verwachting 2019 (€) Resultaat 2019 (€)

Personeel 922.286 914.394 7.892

Externe adviezen en controles 102.250 187.363 -67.113

Kantoorkosten 156.995 133.000 23.995

Softwarekosten 61.900 75.000 -13.100

Totaal uitvoeringskosten 1.261.431 1.309.757 48.326

Totaal uitvoeringsbaten 1.261.431 1.309.757 48.326

Resultaat   

Betreft cijfers voor het volledige jaar Begroting 2019 (€) Verwachting 2019 (€) Resultaat 2019 (€)

Overheadkosten 477.394 448.182 29.211

Kosten primair proces 784.038 861.575 -77.537

Totaal uitvoeringskosten 1.261.431 1.309.757 48.326
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beschikbaar is voor personele inzet. De extra inzet kost 

€ 41.716 en is voor de inzet van een procesbegeleider en 

secretariële ondersteuning. Dit bedrag is opgenomen in de 

gevraagde begrotingswijziging.

Voor het genoemde begrotingstekort, wordt een 

begrotingswijziging voorgesteld en wordt om goedkeuring 

gevraagd. Dit zodat aan het gewenste niveau van 

uitvoering blijvend kan worden voldaan. Het zichtbare 

tekort is het resultaat van de aanpassingen in de ureninzet 

van de programmamanager, de ambtelijk secretaris en 

secretariële ondersteuning ad € 55.062. Daarnaast zijn 

kosten gemaakt voor de inzet van een counterpart bij 

Intervence ad €41.716. De Bestuurscommissie Inkoop heeft 

hier eerder in 2019 al mee ingestemd. 

Transformatiefonds

In 2018 is door de Rijksoverheid in het kader van de 

transformatiebeweging in het jeugdhulpstelsel het 

Transformatiefonds opgericht. Voor de periode van 2018 

tot en met 2020 wordt jaarlijks – vanuit dit fonds –  

€ 36 miljoen beschikbaar gesteld. De Zeeuwse gemeenten 

hebben gezamenlijk jaarlijks een bedrag van circa  

€ 758.000 toegezegd gekregen.

In 2018 is het bovengenoemde bedrag als resultaat binnen 

het programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland verantwoord en 

middels vaststelling van de geconsolideerde jaarrekening 

2018 en het resultaatbestemmingsbesluit is voor het bedrag 

van circa € 758.000 een bestemmingsreserve gevormd.

In het eerste halfjaar van 2019 zijn diverse initiatieven 

ingediend, maar door het beslissingsbevoegd orgaan is 

hierover nog niet in alle gevallen uitspraak gedaan. 

Voor de volgende initiatieven is wel goedkeuring verleend 

en zijn in het eerste halfjaar van 2019 kosten ten laste van 

het Transformatiefonds gebracht. 

• Projectondersteuning €  3.635

• Project JOOP €  93.168

 €  96.803

Voor het volledige jaar 2019 is ook voor de TaskForce 

Jeugd op basis van de beschikbare informatie en de reeds 

gemaakte afspraken een inschatting gemaakt.  

Hierbij is uitnutting van het ‘werkbudget’ op 100% gesteld. 

De verwachting voor het volledige jaar 2019 is als volgt:

Het verwachte begrotingstekort 2019 bedraagt € 96.778 en is als volgt over de Zeeuwse gemeenten te verdelen:

Voor het project ‘Nu niet zwanger’ is per juni 2019 

goedkeuring verleend. Het project start in het tweede 

halfjaar van 2019 en loopt naar verwachting twee jaar.  

De kosten voor deze periode zijn naar verwachting  

€ 250.000. Bovengenoemde kosten en de nog te realiseren 

kosten voor het tweede halfjaar van 2019 worden eerst ten 

laste gebracht van de gevormde bestemmingsreserve. 

In 2019 wordt voor de Rijksbijdrage van circa € 758.000 

aan de ontvangende gemeente (Terneuzen) een factuur 

gestuurd en dit bedrag (of hetgeen hiervan resteert) 

wordt na afloop van het boekjaar 2019 toegevoegd aan de 

bovengenoemde bestemmingsreserve.

Betreft cijfers voor het volledige jaar 2019 Begroting 2019 (€) Verwachting 2019 (€) Resultaat 2019 (€)

Personeel 150.000 246.778 -96.778 

Werkbudget 100.000 100.000 -   

Totaal uitvoeringskosten 250.000 346.778 96.778 

Totaal uitvoeringsbaten 250.000 346.778 96.778 

Resultaat    

Betreft cijfers voor het volledige jaar 2019 Begroting 2019 (€) Verwachting 2019 (€) Resultaat 2019 (€)

Overheadkosten 6.676  15.210  -8.534 

Kosten primair proces  243.324  331.568  -88.244 

Totaal uitvoeringskosten  250.000 346.778 96.778 

Gemeente Begroting 2019 (€) Verwachting 2019 (€) Resultaat 2019 (€)

Borsele 14.077  19.527  -5.450 

Goes  24.572  34.084  -9.512 

Kapelle  6.705  9.300 -2.595 

NoordBeveland 5.544  7.690 -2.146 

Reimerswaal  15.085  20.924 -5.840 

SchouwenDuiveland  18.521  25.691 -7.170 

Tholen  18.638  25.854 -7.215 

Middelburg 40.023 55.517 -15.493 

Veere 9.882  13.707 -3.825 

Vlissingen 31.815 44.131 -12.316 

Hulst 16.110  22.346  -6.236 

Sluis  11.471  15.912  -4.441 

Terneuzen  37.556  52.094 -14.538 

Totaal 250.000 346.778  96.778 
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Gemeente Kosten Jeugdhulp 

1ste halfjaar 2019 (€)

Kosten Jeugdhulp 

Verwachting 2019 (€)

Kosten Jeugdhulp 

Begroting 2019 (€)

Kosten Jeugdhulp 

Resultaat 2019 (€)

Borsele 2.873.999   5.794.954   5.053.385   -741.569 

Goes   4.908.750   9.894.934   8.473.677   -1.421.258 

Kapelle   1.465.197   2.956.808   2.360.581   -596.227 

NoordBeveland   1.378.983   2.786.840   1.917.413   -869.427 

Reimerswaal   3.448.413   6.962.629   5.567.611   -1.395.018 

SchouwenDuiveland   3.930.488   7.929.022   6.510.498   -1.418.524 

Tholen   3.545.784   7.142.844   6.569.335   -573.510 

Middelburg   8.293.738   16.726.131   13.718.526   -3.007.605 

Veere   1.856.958   3.740.135   3.256.145   -483.990 

Vlissingen   7.089.081   14.309.222   11.001.113   -3.308.109 

Hulst   2.851.081   5.737.507   5.204.808   -532.699 

Sluis   2.286.692   4.609.325   4.652.074   42.749 

Terneuzen   7.665.628   15.456.457   12.138.336   -3.318.121 

Totaal  € 51.594.792  € 104.046.808  € 86.423.500  € 17.623.308 

Het geprognosticeerde tekort van € 17.623.308 bestaat uit 

€ 17.526.530 voor jeugdhulp (zorg in natura) en voor  

€ 96.778 uit het begrotingstekort aangaande de TaskForce 

Jeugd. Voor dit laatste bedrag wordt een begrotingswijzi-

ging gevraagd. Het bedrag van € 17.526.530 wordt in de 

begroting verwerkt. De gemeentelijke bijdragen worden  

in het laatste kwartaal van 2019 bijgesteld naar  

aanleiding van bovenstaande.

Kosten jeugdhulp (zorg in natura)

Periodiek rapporteert de Inkooporganisatie over 

de uitvoeringskosten, de uitnutting van het 

Transformatiefonds en de gerealiseerde kosten voor 

jeugdhulp (zorg in natura). Dit doet de Inkooporganisatie  

per kwartaal in de vorm van een ‘Monitor’. 

Deze ‘Monitors’ verschijnen meestal zes á zeven weken 

na afloop van een kwartaal. De reden hiervoor is dat 

jeugdhulpaanbieders een periode van één maand (nodig) 

hebben om de geleverde jeugdhulp van de voorliggende 

maand te declareren / factureren. Met andere woorden;  

de productie van juni wordt in juli gefactureerd.  

De Inkooporganisatie hanteert voor de verwerking en 

controle van de declaratie- en factuurgegevens, het 

opstellen van de rapportage en het reviewen hiervan circa 

twee weken en de verwerkingstijd is derhalve zes tot zeven 

weken na afloop van een kwartaal.

De oplevering van deze bestuursrapportage valt nagenoeg 

samen met de oplevering van de tweede ‘Monitor’ over 2019. 

In die ‘Monitor’ zijn details, toelichtingen en kanttekeningen 

ten aanzien van de cijfers over de periode januari tot en met 

juni 2019 opgenomen. Hieronder zijn per gemeente de cijfers 

uit de ‘Monitor’ getoond. Daarnaast is een verwachting 

(op basis van onder andere (lineaire) extrapolatie en 

inschattingen op basis van beschikbare informatie) voor 

2019 opgenomen. Deze verwachting is afgezet tegen de 

cijfers uit de programmabegroting 2019 – 2022.

BEDRIJFS 
VOERING

4. BEDRIJFSVOERING

Governance

Binnen de GGD Zeeland hebben het afgelopen jaar veel 

personele wisselingen plaats gevonden op zogenaamde 

sleutelposities. Met ingang van 1 januari is de huidige 

Manager GVB gestart, eind mei is de huidige manager 

Bedrijfsvoering gestart en per medio juli is de Directeur 

Publieke Gezondheid vertrokken. De manager GVB is 

momenteel benoemd tot waarnemend Directeur  

Publieke Gezondheid.

Het is dan ook belangrijk dat inzicht in de organisatie 

tijdig en accuraat kan plaatsvinden. Met het invullen 

van de posities binnen afdeling Financiën en de vacature 

voor Adviseur Control in februari dit jaar is een start 

gemaakt met het efficiënter inrichten van processen 

en management rapportage. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat de veranderende regelgeving rondom het 

Besluit Begroting en Verantwoording in combinatie met 

de personele wisselingen een druk op de snelheid van de 

noodzakelijke verandering legt.

In de tweede helft van 2019 wordt het inkoopproces 

verder geautomatiseerd opdat er systeemtechnisch 

een aantoonbare link gaat ontstaan tussen prestatie en 

facturatie.

Centrale huisvesting 

In maart 2017 heeft het Dagelijks Bestuur de visie 

voor de GGD op huisvesting vastgesteld, aansluitend 

is het Algemeen Bestuur hiervan in kennis gesteld. 

De vastgestelde huisvestingsvisie heeft als doel een 

toekomstbestendige en efficiënte huisvesting. Op basis 

van deze huisvestingsvisie is in 2018 een ambitiedocument 

Centrale Huisvesting GGD Zeeland opgesteld dat in 

hoofdlijnen het programma van eisen voor de (nieuwe /

bestaande te renoveren) locatie beschrijft. In de eerste helft 

van 2019 heeft een verdere uitwerking plaatsgevonden in 

een businesscase op basis van haalbaarheidsonderzoeken 

en marktconsultaties. Op deze businesscase is vervolgens 

een second opinion uitgevoerd. Op basis hiervan is de 

businesscase aangepast. Deze wordt in de tweede helft van 

2019 voorgelegd aan het Algemeen Bestuur voor verdere 

besluitvorming.

Samenwerking Bedrijfsvoering met de  

Veiligheidsregio Zeeland

In de provincie Zeeland werken de gemeenschappelijke 

regelingen GGD, RUD en VRZ, ieder vanuit hun eigen 

verantwoordelijkheid, samen voor de dertien Zeeuwse 

gemeenten. De overkoepelende doelstelling is om 

ervoor te zorgen dat de inwoners van Zeeland gezond, 

schoon en veilig leven. Afgelopen periode hebben de 

drie gemeenschappelijke regelingen geïnvesteerd in 

meer samenwerking, bijvoorbeeld door gezamenlijke 

informatieavonden voor gemeenteraadsleden te 

organiseren. Daarmee hebben de organisaties elkaar beter 

leren kennen en geconstateerd dat samenwerking op het 

gebied van zowel het primaire proces als de bedrijfsvoering 

meerwaarde heeft. 

In bovengenoemde cijfers zijn de cijfers voor de 

Inkooporganisatie (pagina 21) niet opgenomen. Voor een 

totaalbeeld dienen deze cijfers bij bovenstaande tabel te 

worden opgeteld.
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De opdracht voor de verkenning van de samenwerking 

tussen GGD, RUD en VRZ luidt als volgt: 

1.  Werk een visie uit op samenwerking tussen GGD, RUD en 

VRZ. Zorg ervoor dat deze ten minste is gebaseerd op een 

sterkte- en zwakteanalyse, een omgevingsanalyse en een 

krachtenveldanalyse. 

2.  Ontwikkel scenario’s voor de samenwerking tussen 

GGD, RUD en VRZ. Werk hierbij ten minste een 

nuloptie (geen samenwerking), een minimale variant 

(samenwerkingsovereenkomst), een variant waarbij de 

bedrijfsvoering wordt ondergebracht bij (samenwerkende) 

gemeenten en een maximale variant (één organisatie/

gemeenschappelijke regeling) uit. Benoem hierbij de 

alternatieven voor de governance en de operationele, 

financiële, strategische en bestuurlijke voor- en nadelen. 

3.  Organiseer medio 2020 conferentie waarin de 

uitkomsten van de verkenning worden gepresenteerd 

aan de drie Algemeen Besturen. 

In de AB vergaderingen van GGD, RUD en VRZ worden naar 

verwachting in december 2019 besluiten genomen over 

deze opdracht voor verkenning van de samenwerking. 

ICT

Het is noodzakelijk om op korte termijn verouderde ICT 

middelen te vervangen. De huidige werkplekomgeving 

is grotendeels verouderd en dient geactualiseerd te 

worden. Daarnaast lopen de onderhoudscontracten 

en licenties op de bijhorende software deels dit jaar 

en deels begin 2020 ten einde. De hardware is tevens 

End-of-Life verklaard. Daarom is een vervangings- en 

instandhoudingsplan gemaakt voor de ICT middelen (hard- 

en software) voor de komende jaren. Deze is vervolgens 

getoetst aan de Benchmark Overheidstarieven. Uit deze 

toets blijkt dat de ICT kosten ook met het vervangings- en 

instandhoudingsplan de komende jaren gemiddeld nog 

ruim 10% onder deze landelijke benchmark zitten.

FINANCIËN

1. FINANCIËN

In het financiële deel worden de programma’s  

Publieke Gezondheid en Veilig Thuis (GGD) en  

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland toegelicht.

Naar verwachting sluit de jaarrekening met een negatief resultaat van € 67.000.

Jaarprognose tekort (/) of overschot (€)

GGD Publieke Gezondheid, excl. Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en 

excl. Jeugdhulp (zorg in natura)

Fysieke Veiligheid & Bescherming 113.000

Sociale Veiligheid -10.000

Kennis Innovatie en Monitoring (KIM) 0

Gezondheid in de Wijk -55.000

Publieke gezondheid totaal 48.000

Veilig Thuis (inclusief 124.000 onttrekking bestemmingsreserve) 0

Overhead 0

Algemene dekkingsmiddelen 10.000

Vennootschapsbelasting compensabel verlies 5.000

Onvoorzien 15.000

Totaal GGD exclusief Inkooporganisatie en exclusief Jeugdhulp 78.000
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Projectsaldi toe te voegen aan resultaat 2019 (met name Gezond en Veilig € 22.000;  

i-4-1 health € 13.000 en twee overige projecten € 10.000)

€ 45.000

Seksuele gezondheid/SOA: vrijval van een schuld uit 2013 € 106.000

TBC: meer personeelskosten € 61.000 door extra inhuur vanwege uitval langdurig zieken en niet 

ingevulde vacatureruimte; € 20.000 lagere opbrengsten en hogere kosten Mobiele Röntgen Unit

€ -/-81.000

Medische Milieukunde: wijziging contractvorm GAGS € 25.000  

(GGD betaalt niet meer op contractbasis maar zet zelf GAGS in)

€ 25.000

PMR: geprognosticeerde omzet € 79.000 hoger bij € 36.000 hogere inkoopkosten vaccins en  

€ 54.000 hogere flexibele inhuur

€ -/- 11.000

SOA curatief: afrekening subsidie 2017 € 34.000

 € -/- 5.000

Totaal € 113.000

Meld- en Actiepunt Bemoeizorg (MAB): hogere verloning dan begroot door een tijdelijke  

uitbreiding i.v.m. ziektevervanging

€ -/- 10.000

Totaal € /10.000

De toelichting op deze cijfers volgt na onderstaande drie 

tabellen van Jeugdhulp Zeeland. Ten aanzien van onder-

staande tabellen merken we voor de volledigheid op dat de 

Gemeenschappelijke Regeling verantwoordelijk is voor de 

Toelichting resultaat GGD exclusief Inkooporganisatie en 

exclusief Jeugdhulp:

Dit tekort wordt veroorzaakt door uitbreiding van de uren 

van de programmamanager, de ambtelijk secretaris en de 

secretariële ondersteuning ad € 55.062. Het bedrag komt 

bovenop de verhoging van het personele budget van € 

150.000 naar € 191.716 waarmee de Bestuurscommissie 

Kennis Innovatie en Monitoring (KIM)

Deze programmalijn is per mei jl. opgegaan binnen de diverse 

overige programmalijnen. Het betreft de teams Relatiebeheer, 

Epidemiologie, Gezondheidsbevordering/beleidsadvisering 

(WPG) en Staf OPA. Door de opsplitsing zou één medewerker 

die boventallig is vanuit het programma WPG verantwoord 

worden op het programma Overhead.  

Voor 2019 wordt de totale kostenpost voor Jeugdhulp 

geprognotiseerd op € 105.308.000 dit is een stijging van  

€ 17.623.000 ten opzicht van begroot € 87.685.000. In dit 

bedrag zijn de uitvoeringskosten (Inkooporganisatie en 

TaskForce Jeugd) tevens opgenomen. Ergo in het tekort van 

Voor dit tekort wordt gezocht naar dekking zodat nu geen 

begrotingswijziging aangevraagd wordt.

uitvoeringskosten en dat de resultaten op de zorg in natura 

het resultaat is van de toe leidende activiteiten van de 

gemeenten.

In bovenstaande cijfers van de GGD is rekening gehouden met 

het principe akkoord CAO CAR-UWO. Per programma(lijn) 

volgt nu een korte toelichting op de financiële resultaten.

eerder in 2019 heeft ingestemd. Deze eerdere verhoging 

hield verband met het instellen van een procesbeleider als 

counterpart voor Intervence namens de dertien Zeeuwse 

gemeenten. Middels een begrotingswijziging wordt een 

gemeentelijke bijdrage gevraagd ter dekking van het tekort.

In verband met detachering van deze medewerker zijn de 

kosten en de baten in evenwicht. 

Lopende projecten uit de programmalijn KIM worden nog 

afgewikkeld onder deze programmalijn. Naar verwachting 

worden voor 2019 geen projectsaldi aan het resultaat 

toegevoegd of onttrokken.

Jaarprognose tekort (/) of overschot 

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland € -/-48.000

Totaal € /48.000

Jaarprognose tekort (/) of overschot 

TaskForce Jeugdhulp Zeeland  

Totaal € /96.778

Jaarprognose tekort (/) of overschot 

Jeugdhulp (zorg in natura) € 0 

Totaal € 0

PROGRAMMA PUBLIEKE GEZONDHEID

Fysieke Veiligheid & Bescherming

Voor deze programmalijn wordt een positief resultaat verwacht van circa € 113.000.

Sociale Veiligheid

Voor deze programmalijn wordt een positief resultaat verwacht van circa € -10.000. De samenstelling is als volgt:

€ 17.623.000 is het tekort van de TaskForce Jeugd verwerkt 

ad € 96.778. Voor de Inkooporganisatie wordt geen 

aanvullende bijdrage gevraagd en is gerekend met € 0.
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Vanuit het RIVM is € 285.000 verstrekt in verband met (niet begrote) extra vaccinatierondes voor 

meningokokken voor de leeftijdsgroep 14 jaar en ouder. In verband hiermee wordt nog rekening 

gehouden met resp. niet begrote extra kosten € 105.000 voor ingezet personeel en € 80.000 i.v.m. 

o.a. medische hulpmiddelen, inhuur derden 

€ 100.000

Afrekening ent gelden RIVM over het jaar 2018 € 41.000

Incidentele restitutie opleidingsgelden TNO met betrekking tot in voorgaande jaren betaalde 

bedragen met betrekking tot de opleidingsperiode vanaf 1 januari 2019

€ 40.000

GLO JGZ tegenvallende opbrengsten i.v.m. sluiting asielzoekerscentrum Goes in oktober 2019 € -/-60.000

Lager dan begrote opbrengst aanvullende diensten op basis van eerste halfjaar € -/-73.000

GVB € 80.000 voordeel op diverse kosten. € 80.000

Team Hygiëne Inspectie Preventie: vacatureruimte ingevuld met (duurdere) inhuur  

(in plaats van begrote salarislasten) 

€ -/-143.000

Loonstrook teams staf OPA / Gezondheidsbevordering & beleidsadvisering per saldo € -/- 25.000

Planbureau: loonkosten plus inhuur per saldo negatief € 12.000 € -/- 12.000

Overige verschillen € -/- 3.000

Totaal € /55.000

Gezondheid in de Wijk

Er wordt een resultaat verwacht van circa € 55.000 negatief.

PROGRAMMA VEILIG THUIS
Met ingang van 1 januari 2019 is de nieuwe meldcode 

ingevoerd die is bedoeld om kindermishandeling en 

huiselijk geweld in Nederland terug te dringen. Door de 

aanscherping van de Wet Meldcode heeft Veilig Thuis een 

radarfunctie gekregen. Het is de bedoeling dat er meer en 

eerder wordt gemeld. Ernstige signalen komen eerder op 

de ‘radar’ waarbij Veilig Thuis signalen uit verschillende 

sectoren en over een langere periode van tijd combineert. 

De effecten van de aanscherping Wet Meldcode zijn veel 

groter dan verwacht. In plaats van de op basis van de lande-

lijke analyse geraamde 7% stijging zien wij ca. 80% meer 

meldingen in de eerste helft van 2019. Dit zorgt voor een 

verhoogde werkdruk en het niet meer kunnen voldoen aan 

de wettelijke normen. Met behulp van een extern materie-

deskundige bureau is een inventarisatie gemaakt voor de 

impact op onze organisatie.

In de aangepaste begroting 2019 was rekening gehouden 

met een inzet van 26,5 fte. De verhoogde werkdruk vraagt 

om een aanpassing in 2019 naar 32,9 fte. Naar verwachting 

is de aanwending van de uit het jaarresultaat 2018 

gevormde bestemmingsreserve ad € 124.291  voldoende 

om voor 2019 een sluitende exploitatie te verkrijgen voor 

Veilig Thuis. Het AB heeft de vorming van deze reserve 

goedgekeurd. Aangescherpte VZG richtlijnen op dit punt 

zorgen er voor dat formeel ook de raden hier nog mee 

dienen in te stemmen. De doorlooptijd hiervan brengt de 

bedrijfsvoering c.q. het realiseren van de wettelijke kaders 

in gevaar. Vanuit haar verantwoordelijkheid heeft het AB 

in een vergelijkbare situatie eerder besloten dat de reserves 

ingezet kunnen worden. De directie van de GGD heeft 

tijdens de totstandkoming van deze bestuursrapportage 

het AB verzocht deze uitzondering nu weer te maken gezien 

de risico’s die we bij VT lopen en hiervoor ook toestemming 

verkregen.

OVERHEAD

Volgens prognose sluit Overhead met een resultaat van 0.  

Naar verwachting wordt het beschikbare projectsaldo op het 

Project Doorontwikkeling bedrijfsbureau volledig besteed in 

2019. Ditzelfde geldt voor het project FYI. Hierdoor zullen  

deze projecten geen invloed hebben op het resultaat.  

De prognose laat de volgende afwijking zien ten opzichte 

van de begroting (+ bedrag is onderschrijding van de begrote 

kosten en – bedrag is overschrijding van de begrote kosten):

Diverse vacatures zijn een heel jaar begroot en niet of 

Programma(lijn) Omschrijving Bedrag (€) Toelichting 

Inkooporganisatie 

Jeugdhulp 

TaskForce Jeugd

Personele kosten TaskForce 

Jeugd

96.778 De verhoging is voor € 55.062 structureel van 

aard (uitbreiding uren programmamanager 

en secretariële / ambtelijke ondersteuning) en 

incidenteel voor € 41.716 in verband met de inzet 

van de tijdelijke counterpart bij Intervence. De 

bestuurscommissie Inkoop Jeugd Zeeland is in 2019 

reeds akkoord gegaan met de verhoging van € 41.716.

Jeugdhulp (zorg in 

natura)

Geprognosticeerde  

kosten 2019

17.526.530 Prognose tekort 2019 waarop gemeentelijke bijdrage 

gevraagd wordt. Het genoemde bedrag wordt 

verwerkt en de gemeentelijke bijdragen worden als 

zodanig bijgesteld. Op het bedrag ad € 17.526.530 is 

het tekort aangaande de TaskForce Jeugd ad € 96.778 

in mindering gebracht.

Investeringen Investeringen 2019 252.849 Investeringen worden gedaan uit liquide middelen 

van de GGD. Gevraagd wordt een verhoging 

van € 60.000 naar € 252.849. Meerjarige 

afschrijvingslasten zijn reeds verwerkt in 

Programmabegroting 2020-2023.

Veilig Thuis Veilig Thuis onttrekking 

bestemmingsreserve

124.291 In het AB van juli 2019 is besloten dat een bedrag 

van € 124.291 in 2019 aangewend wordt uit de 

bestemmingreserve Veilig Thuis. 

later ingevuld of functies zijn begroot op salarislasten en 

ingevuld met flexibele inhuur. Bijvoorbeeld projectleider 

S&O invulling verwacht in Q4; manager bedrijfsbureau 

uit dienst in april en daarna middels inhuur vervangen; 

vacatureruimte Senior HRM adviseur pas in april ingevuld 

op de loonlijst maar in eerdere maanden via inhuur; 

vacatureruimte adviseur informatievoorziening niet 

ingevuld in 2019; vacatureruimte Adviseur Planning en 

Control Financiën niet ingevuld; vacatureruimte Controller 

ingevuld middels inhuur; vacatureruimte adviseur control 

in februari ingevuld. 

De overige effecten zijn per saldo circa €72.000 positief. 

Hierin zijn o.a. verwerkt hogere wervingskosten in verband 

met het vertrek van de directeur; hogere accountantskosten 

(beoordelen businesscase huisvesting) en meerkosten 

jaarrekening controle; circa € 45.000 hogere ICT software 

kosten. Dit wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten 

(detachering, terugbetaling studiekostenvergoeding en 

dekking op overhead) en lagere besteding Innovatiebudget.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Betreffende de Algemene dekkingsmiddelen is er een 

positieve afwijking van € 10.000 omdat de begrote 

huurkosten niet uitgegeven worden. 

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Rekening houdend met 20% overhead toerekening zal voor 

2019 naar verwachting in verband met carry-back verrekening 

een batig saldo van 5.000 geboekt kunnen worden. 

PROGRAMMA ONVOORZIEN

Deze post is begroot op € 15.000 en wordt naar verwachting 

niet besteed.

BEGROTINGSWIJZIGINGEN

Deze bestuursrapportage geeft aanleiding tot het 

aanvragen van de volgende begrotingswijzigingen en het 

rapporteren van een gewijzigde prognose ten aanzien van 

jeugdhulp (zorg in natura).

Salarissen € 437.000 

Inhuur personeel € -467.000 

Adviezen/Externe adviseurs € -42.000 

Totaal € 72.000



Fotografie: Suzan fotografie en 

DNA beeldbank op www.laatzeelandzien.nl
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Begrotingswijzigingen Datum AB-overleg 11/10/19 

 bijlage n.v.t;   agendapunt:  --- 

 
 
Plan van aanpak taakstelling GGD Publieke Gezondheid1 
 
Inleiding 
 
In de meerjarenbegroting 2020-2023 is een taakstelling opgenomen. In dit document is de 
taakstelling met oplossingsrichtingen uitgewerkt. Tevens zijn een aantal ontwikkelingen (na 
opstelling van de begroting 2020 naar voren gekomen) voor de komende jaren in deze notitie 
uitgewerkt, waaronder ICT-ontwikkelingen, het cao akkoord en WMO werkzaamheden. Tot slot 
hebben we de afgelopen jaren een aantal exogene personeelslasten incidenteel kunnen oplossen 
namelijk de ABP premie verhogingen voor de jaren 2018 en 2019. Dat is vanaf 2020 niet langer 
mogelijk. Om u een volledig beeld te schetsen van de uitdagingen waarvoor GGD zich gesteld ziet, 
hebben we deze ontwikkelingen en oplossingsrichtingen in dit Plan van aanpak taakstelling 
meegenomen. 
 

De taakstelling 

 

De taakstelling die is opgenomen in de meerjarenbegroting 2020-2023 is de volgende: 

 

GGD excl. Inkooporganisatie Jeugdhulp en 
exclusief Jeugdhulp (zorg in natura) 2020 2021 2022 2023 

Taakstelling in de Programmabegroting 2020-2023 -448.000 -265.000 -332.000 -378.000 

          

 

De fluctuaties in de taakstelling worden vooral veroorzaakt door: 

 Afschrijvingslasten in 2021 zijn circa € 70.000 lager dan 2022 en 2023; 

 Uitgaven voor ouderen/volwassen en jeugdmonitor hebben een cyclus van 4 jaar (2020 
kosten €   90.000 en 2023 kosten € 40.000). De wettelijke taak voor de GGD én in Nederland 
om de gezondheid in beeld te brengen gebeurt middels deze monitor; 

 Wegvallen van wachtgeld verplichting (2021 € 30.000). 
 

In 2019 en voorgaande jaren is de situatie steeds geweest dat incidentele opbrengsten zijn 
voorgekomen en dat  vacatures niet (tijdig) konden worden ingevuld waardoor budgetruimte vrij 
kwam. Hierdoor resteerde geen taakstelling, maar werd een incidentele oplossing  geboden. In dit 
plan worden structurele oplossingsrichtingen aangegeven. 
 

 

 

                                                           
1 Exclusief Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en exclusief Jeugdhulp (Zorg in natura) 



 

Ontwikkelingen naar voren gekomen na opstellen begroting 2020 

 

ICT ontwikkelingen: 
Het is noodzakelijk om op korte termijn verouderde ICT middelen te vervangen. De huidige 
werkplekomgeving is grotendeels verouderd en dient geactualiseerd te worden. Daarnaast lopen de 
onderhoudscontracten en licenties op de bijhorende software deels dit jaar en deels begin 2020 ten 
einde. De hardware is tevens End-of-Life verklaard. Daarom is een vervangings- en 
instandhoudingsplan gemaakt voor de ICT middelen (hard- en software) voor de komende jaren op 
basis van het hoogst noodzakelijke. Hiervoor is op onderdelen ook afstemming geweest met de VRZ 
in het kader van een mogelijke toekomstige samenwerking. Dit plan is vervolgens getoetst aan de 
Benchmark Overheidstarieven. Uit deze toets blijkt dat de ICT kosten (inclusief afschrijvingslasten 
ICT) ook met het vervangings- en instandhoudingsplan de komende jaren gemiddeld nog ruim 10% 
onder deze landelijke benchmark zitten. Het niet (tijdig) uitvoeren brengt risico’s met zich mee zoals:  

 Uitval van ICT voorzieningen doordat o.a. contracten die verlopen zijn; 

 Securityperikelen door non-compliance; 

 Toename van incidenten en verstoringen; 

 Forse kostentoename door noodzakelijke vervanging van hardware en software; 

 Stagnatie informatievoorziening; 
 Extra werkdruk. 

 

CAO akkoord: 
ABP kon en kan de pensioenen in 2018 en 2019 niet mee laten groeien met de gemiddelde 
prijsontwikkeling. Daarvoor is de financiële positie van het fonds niet voldoende. ABP heeft daarom 
de premies voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2018 en 2019 verhoogd. Deze 
premieverhogingen zijn voor 2018 en worden naar verwachting ook in 2019 incidenteel gedekt 
binnen het resultaat van de GGD exclusief Inkoop Jeugdhulp. Uitgaande van volledige 
personeelsbezetting maakt dat met ingang van 2020 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 
gevraagd wordt voor deze structurele lasten. 
 
WMO werkzaamheden: 
De formatie voor de uitvoering van het WMO toezicht is sinds 1 januari 2018 0,32 fte. In het verleden 
is door de VZG aangegeven dat de dekking middels een begrotingswijziging voorgelegd kon worden. 
Tot en met 2019 zijn de kosten op incidentele wijze gedekt. In bijgaand plan wordt voorgesteld om 
hiervoor een structurele gemeentelijke bijdrage te vragen.  
 
Maatregelen 
Het grootste bestanddeel van de kosten van de GGD zijn personele lasten (ca. € 14 mln.). Het 
grootste deel van de maatregelen heeft daarom daarop betrekking. Wel met de kanttekening dat 
onze wettelijke taken moeten zijn geborgd. Daarnaast zien we mogelijkheden om de inkoop aan te 
scherpen.  
 
Dit leidt tot de volgende concrete oplossingsrichtingen voor 2020 en verder: 

 Terugdringen van de personele lasten door het kritisch toetsen van de vacatureruimte en 
formatie, door in te zetten op verlagen ziekteverzuim, door uit te voeren taken kritisch te 
bezien (in relatie tot de wettelijke taken) en door bij uitstroom te bezien of formatie op 
dezelfde fte omvang opgevuld moet worden c.q. of (wettelijke) taken anders belegd kunnen 
worden. Ten aanzien van het ziekteverzuim hebben we het eerste halfjaar 2019 een aantal 
stappen gezet t.a.v. bewustwording en beheersing van het verzuim. 

 Terugdringen van de inkoopkosten. Er is begin 2019 een contractanalyse en advies 
uitgevoerd door het Inkoopbureau West-Brabant. Hieruit blijken diverse verbeterpunten die 



nu worden opgepakt. Het gaat onder andere om het verder professionaliseren van het 
contractmanagement zodat we slimmer en goedkoper inkopen en langdurige contracten 
beter bewaken. Daarnaast wordt ingezet op het terugdringen van het aantal crediteuren en 
het aantal facturen. Onze inschatting is dat dit in totaal een kostenreductie van jaarlijks € 
45.000 op gaat leveren. 

 

Het totale financiële beeld wordt met genoemde maatregelen als onderstaand: 

GGD excl. Inkooporganisatie Jeugdhulp en exclusief Jeugdhulp 
(zorg in natura) 2020 2021 2022 2023 

Taakstelling in de Programmabegroting 2020-2023 -448.000 -265.000 -332.000 -378.000 

Begrotingswijziging indienen bij gemeenten:         

Premieverhoging ABP premies 2018 structureel (incl. VZG richtlijn 
2020) 95.325 95.325 95.325 95.325 

Premieverhoging ABP premies 2019 structureel (incl. VZG richtlijn 
2020) 105.575 105.575 105.575 105.575 

Loonkosten toezicht WMO structureel 0,32 fte 28.800 28.800 28.800 28.800 

Veilig Thuis (hierover vindt dit jaar separaat besluitvorming 
plaats) p.m. p.m. p.m. p.m. 

Totaal wijziging gemeentelijke bijdragen 229.700 229.700 229.700 229.700 

Onttrekking aan de algemene reserve van de GGD ter dekking van 
een 3-tal incidentele factoren in 2020. Dit betreft; aanloopkosten 
ICT (€ 85.000);  in 2020 uitvoering van monitoren (€ 90.000) met 
een cyclus van 4 jaar; nog geen volledig effect van terugdringen 
personele lasten (€ 100.000).      
Uit het resultaat 2018 was aan de algemene reserve toegevoegd  
€ 495.488 minus € 231.590 (overschrijding 5% norm). Deze 
toevoeging wordt in 2020 dus weer incidenteel ingezet ter 
dekking van incidentele factoren. 

        
249.300        

          

Maatregelen GGD:         

Terugdringen van de personele lasten door het kritisch toetsen 
van de vacatureruimte en formatie, door in te zetten op verlagen 
ziekteverzuim en door uit te voeren taken kritisch te bezien 

        
250.000  

     
350.000  

     
400.000  

     
450.000  

Terugdringen van de inkoopkosten door het verder 
professionaliseren van het contractmanagement. Besparing 1% 
van circa 4,5 mln.  45.000 45.000 45.000 45.000 

          

Opbrengsten:         

Extra CZW bijdrage radarfunctie Veilig Thuis   p.m. p.m. p.m. 

         

Wijzigingen:         

ICT transitie nieuwe netwerkomgeving. Dit betreft ICT 
exploitatielasten exclusief ICT afschrijvingen. Deze waren reeds 
verwerkt in het saldo van de taakstelling.  -417.000 -332.000 -332.000 -332.000 

Veilig Thuis p.m. p.m. p.m. p.m. 

          

Resterend exploitatiesaldo (negatief=tekort; positief=overschot) -91.000 27.700 10.700 14.700 

 

Rekening houdend met de effecten van het principe akkoord cao CAR-UWO lost voor 2020 het tekort 
zich op.  
 
Voor 2020 t/m 2023 hebben de CAO effecten een negatief effect op de structureel weggewerkte 
taakstellingen volgens het plan van aanpak zoals genoemd in bovenstaande tabel. 
 



 
 
 
 

 

GGD excl. Inkooporganisatie Jeugdhulp en exclusief Jeugdhulp 
(zorg in natura) 2020 2021 2022 2023 

Effect van het principe akkoord cao CAR-UWO en aanname 
identieke % stijging cao VVT voor 2019 verwerkt in 
bovenstaande bedragen, maar niet voor de jaren daarna: 91.000 -120.000 -120.000 -120.000 

          

Totaal (negatief=tekort; positief=overschot) 0 -92.300 -109.300 -105.300 

 

Uitgangspunt in deze notitie is dat het effect van dit cao akkoord middels een begrotingswijziging 

wordt gecorrigeerd. 

 

 

Vervolgstappen 

 

In de komende maanden (tot aan 2020) wordt dit plan van aanpak concreet uitgewerkt zodat vanaf 1 
januari 2020 dit kan worden uitgevoerd en gemonitord. Voorstel wordt om een begrotingswijziging 
2020 hiervoor in te dienen en daarna  via de reguliere rapportagecyclus (bestuursrapportage en 
jaarrekening) te rapporteren.  
 

 



n  o  t  i  t  i  e   

Kenmerk    

 

 

  Van        J.Gaemers 

Datum 23 september 2019   

Onderwerp 

 

Addendum bestuursrapportage Datum AB-overleg 11/10/19 

 bijlage 1  - agendapunt - 

 
 
Geachte leden van het AB, 
 
Onlangs heeft u de concept bestuursrapportage 2019 ontvangen. Naar aanleiding van onder andere 
opmerkingen van de begeleidingscommissie zijn hierin een aantal aanpassingen doorgevoerd. Het DB heeft dit 
advies overgenomen. Met dit addendum wordt u van deze aanpassing op de hoogte gebracht. 
 
De aanpassingen betreffen: 
 

 Het duidelijker uiteenzetten van de onderdelen waaruit de begrotingswijziging ten aanzien van de 
TaskForce Jeugd is opgebouwd (uitbreiding ureninzet ad € 55.062 structureel en inzet counterpart 
Intervence ad € 41.716 incidenteel; totaal € 96.778); 

 

 De scheiding tussen de aan te vragen begrotingswijziging (TaskForce Jeugd; € 96.778 tekort) en het 
aanpassen van de begrotingsbedragen voor wat betreft Jeugdhulp (zorg in natura; € 17.526.530 
tekort); 

 

 De gevraagde gemeentelijke bijdragen zijn naar beneden bijgesteld met € 48.326. In de eerder 
gepresenteerde gemeentelijke bijdragen was abusievelijk bovengenoemd bedrag meegenomen. De 
Inkooporganisatie probeert dit tekort intern op te lossen en derhalve waren de bijdragen te hoog. Dit 
is in de aangepaste versie hersteld; 

 
Bovenstaande aanpassing zijn doorgevoerd ten behoeve van de transparantie en begrijpelijkheid. 
 
 
Ter recapitulatie: 
 

Tabel A (begrotingswijziging met bijstelling gemeentelijke bijdragen) Structureel Incidenteel Totaal 

Begrotingswijziging TaskForce Jeugd 55.062 41.716 96.778 

 

Tabel B (geen begrotingswijziging) Totaal 

Prognose overschrijding op Uitvoeringskosten Inkooporganisatie niet in gemeentelijke bijdragen 
opgenomen omdat de Inkooporganisatie hier nog dekking voor probeert te vinden.  

48.326 

 

Tabel C: te verwerken in de begroting van Inkoop Jeugd (zorg in natura) en gemeentelijke 
bijdragen worden bijgesteld 

Totaal 

Aanpassing bedrag Jeugdhulp (zorg in natura) naar een bedrag van: 17.526.530 

 
De som van de 3 totalen van bovenstaande tabellen is € 17.671.634. Dit is het bedrag dat op pagina 24 in de 
eerder verstrekte bestuursrapportage genoemd is.  
 
De aangepaste bestuursrapportage, het aangepaste voorblad begrotingswijzigingen en de aangepaste 
begrotingswijzigingen zenden we hierbij als bijlage toe.  



n  o  t  i  t  i  e   

Kenmerk      Van      J Gaemers 

Datum 23  september 2019   

Onderwerp 

 

Voorblad begrotingswijzigingen  

en gewijzigde prognose  Datum AB-overleg 11/10/19 

 bijlage   - agendapunt - 

 

 

 

 
Voorstel: 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen en het rapporteren van een 
gewijzigde prognose ten aanzien van jeugdhulp (zorg in natura). Aanvragen/onderbouwingen voor de 1e 3 
items in onderstaande tabel zijn separaat toegevoegd. 
 

Programma(lijn) Omschrijving Bedrag Toelichting 

1.Inkooporganisatie 

Jeugdhulp Taskforce 

Jeugd 

Loonkosten 
programmamanager 
/secretariële 
ondersteuning Taskforce 
en inzet counterpart 
Intervence 

 96.778 De verhoging is voor € 55.062 structureel 
van aard (uitbreiding uren 
programmamanager en secretariële / 
ambtelijke ondersteuning) en incidenteel 
voor € 41.716 in verband met de inzet van 
de tijdelijke counterpart bij Intervence. De 
bestuurscommissie Inkoop Jeugd Zeeland 
is in 2019 reeds akkoord gegaan met de 
verhoging van € 41.716. 

2.Jeugdhulp (zorg in 

natura) 

Zorg in natura 
geprognosticeerde 
kosten 2019 

17.526.530 Prognose tekort 2019 waarop 
gemeentelijke bijdrage gevraagd wordt. 
Het genoemde bedrag wordt verwerkt en 
de gemeentelijke bijdragen worden als 
zodanig bijgesteld. Op het bedrag ad € 
17.526.530 is het tekort aangaande de 
TaskForce Jeugd ad € 96.778 in mindering 
gebracht. 

3.Investeringen Investeringen 2019 252.849 Investeringen worden gedaan uit liquide 
middelen van de GGD. Gevraagd wordt 
verhoging van € 60.000 naar € 252.849. 
Meerjarige afschrijvingslasten zijn reeds 
verwerkt in Programmabegroting 2020-
2023.  

4.Veilig Thuis  Veilig Thuis onttrekking 
bestemmingsreserve 
 

124.291 In het AB van juli 2019 is besloten dat een 
bedrag van € 124.291 uit het exploitatie 
overschot 2018 in 2019 aangewend wordt 
voor Veilig Thuis. De aanleiding hiervoor is 
dat met ingang van 1 januari 2019 de 
nieuwe meldcode ingevoerd is die 
bedoeld is om kindermishandeling en 
huiselijk geweld in Nederland terug te 
dringen. Door de aanscherping van de 
Wet Meldcode heeft Veilig Thuis een 
radarfunctie gekregen. Het streven daarbij 
is dat er meer en eerder wordt gemeld. 



Professionals zijn verplicht, ook al kunnen 
zij zelf een hulpverleningsaanbod 
formuleren, toch een melding te doen bij 
Veilig Thuis. De signalen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling komen zo 
eerder op de ‘radar’. Waarbij Veilig Thuis 
signalen uit verschillende sectoren en over 
een langere periode van tijd combineert 
en op basis daarvan een completere 
veiligheidsbeoordeling kan maken. De 
effecten van de aanscherping Wet 
Meldcode zijn veel groter dan verwacht. In 
plaats van de op basis van de landelijke 
analyse geraamde 7% stijging van het 
aantal meldingen zien wij ca. 80% meer 
meldingen in de eerste helft van 2019. Dit 
zorgt voor een verhoogde werkdruk en 
het niet meer kunnen voldoen aan de 
wettelijke normen. 

 



n  o  t  i  t  i  e   

Kenmerk    

 

 

  Van        J Gaemers 

Datum 23 september 2019   

Onderwerp 

 

Begrotingswijzigingen Datum AB-overleg 11/10/19 

 bijlage   - agendapunt - 

 

 

1. TASKFORCE 2019 INKOOP JEUGD ZEELAND 

 

 
1. Voorstel aan het AB 

Voorgesteld wordt de begroting van de TaskForce Jeugd te formaliseren en te verhogen.  

De verhoging is voor € 55.062 structureel van aard (uitbreiding uren programmamanager en secretariële / 

ambtelijke ondersteuning) en incidenteel voor € 41.716 in verband met de inzet van de tijdelijke counter-

part bij Intervence.  

 

 

2. Toelichting op het voorstel 

De uitvoeringskosten voor de TaskForce Jeugd zijn in twee onderdelen te splitsen, namelijk de kosten voor 

personele inzet en de kosten voor activiteiten van de TaskForce Jeugd. De laatstgenoemde kosten worden 

vergoed vanuit het zogeheten ‘werkbudget’. 

In het verleden is de afspraak gemaakt dat voor personele inzet € 150.000 beschikbaar is en als ‘werkbud-

get’ € 100.000. In de eerste helft van 2019 heeft de Bestuurscommissie ingestemd met de verhoging van 

het bedrag dat beschikbaar is voor personele inzet. Dit om extra inzet van een procesbegeleider (counter-

part) te bekostigen. Via dit voorstel / de begrotingswijziging wordt gevraagd de begroting van de TaskForce 

Jeugd te formaliseren en de verhogingen te accorderen. Deze taken van de programmamanager en overige 

functionarissen dienen uitgevoerd te worden ten behoeve van het Zeeuwse jeugdhulplandschap en daar 

zijn de gevraagde financiële middelen voor nodig. 

 

3. Financiële consequenties  

Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage: reguliere verdeelsleutel jeugdhulp. 
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Gemeente  Begroting  
2019 

 Verwachting 
2019 

 Resultaat 
2019    

        
Borsele   €                      14.077    €                      19.527    €                       -5.450  

Goes   €                      24.572    €                      34.084    €                       -9.512  

Kapelle   €                         6.705    €                         9.300    €                       -2.595  

Noord-Beveland   €                         5.544    €                         7.690    €                       -2.146  

Reimerswaal   €                      15.085    €                      20.924    €                       -5.840  

Schouwen-Duiveland   €                      18.521    €                      25.691    €                       -7.170  

Tholen   €                      18.638    €                      25.854    €                       -7.215  

#       
Middelburg   €                      40.023    €                      55.517    €                     -15.493  

Veere   €                         9.882    €                      13.707    €                       -3.825  

Vlissingen   €                      31.815    €                      44.131    €                     -12.316  

#       
Hulst   €                      16.110    €                      22.346    €                       -6.236  

Sluis   €                      11.471    €                      15.912    €                       -4.441  

Terneuzen   €                      37.556    €                      52.094    €                     -14.538  

        
Totaal   €                    250.000    €                    346.778    €                     -96.778  

 
 
 

2. INVESTERINGEN 2019 
 
 

1. Voorstel aan het AB 

Gevraagd wordt akkoord te gaan met een investeringsbedrag in 2019 van € 252.849 zoals hieronder gespe-

cificeerd. De investeringen worden gedaan uit de liquide middelen van de GGD en zijn reeds verwerkt in de 

afschrijvingslasten van de Programmabegroting 2020 t/m 2023 

 

 

2. Toelichting op het voorstel 

Onderstaande tabel laat zien dat in de Programmabegroting 2019-2022 rekening gehouden is met een in-

vestering voor 2019 van € 60.000. Bij de Programmabegroting 2020-2023 is rekening gehouden met een 

investering van € 237.049 in 2019. De corresponderende afschrijvingslasten voor de jaren 2020 t/m 2023 

zijn verwerkt in de Programmabegroting 2020-2023. Op basis van actualisatie wordt nu voor 2019 fiat ge-

vraagd op een investeringsbedrag van € 252.849. Ondanks de stijging van het investeringsbedrag komen de 

afschrijvingslasten circa € 2.000 lager uit dan de afschrijvingsbedragen die verwerkt zijn in de Programma-

begroting 2020-2023. 
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De gevraagde wijziging is grotendeels ICT gerelateerd. Het is noodzakelijk om op korte termijn verouderde 

ICT middelen te vervangen. De huidige werkplekomgeving is grotendeels verouderd en dient geactuali-

seerd te worden. Daarnaast lopen de onderhoudscontracten en licenties op de bijhorende software deels 

dit jaar en deels begin 2020 ten einde. De hardware is tevens End-of-Life verklaard. Daarom is een vervan-

gings- en instandhoudingsplan gemaakt voor de ICT middelen (hard- en software) voor de komende jaren 

 

 

 

3. Financiële consequenties 

Voor de gevraagde investeringen zijn de afschrijvingslasten reeds verwerkt in de Programmabegroting 

2020-2023. Op basis van de jaarrekening 2018 is de liquiditeitspositie voldoende. Vlottende activa € 24,0 

mln. Versus vlottende passiva € 22,2 mln. Uit de exploitatierekening 2019 wordt in een sluitende begroting 

vanuit de afschrijvingslast in de exploitatie circa € 251.000 aan liquide middelen vrij gespeeld. Dit komt vrij-

wel overeen met het geplande investeringsbedrag van € 252.849.   

 

 

Specificatie investeringen 2019: 

 

Investeringen 

 

Begroot 2019 in 
Programmabegro-
ting  
2019-2022  

Aangevraagde  
begrotingswijziging  
2019  

Begroting 2019  
na wijziging 

Kantoormeubilair               40.000                                        
                                  

   40.000  

Thinclients               20.000                             -20.000  
                                  

                

Laptops                                45.000  
                                  

   45.000  

Servers                                24.200  
                                  

   24.200  

Werkplekken                                88.649  
                                  

   88.649  

Wifi vernieuwing en centrali-
satie                                20.000  

                                  
   20.000  

Mobiele telefoons                                35.000  
                                  

   35.000  

               60.000                            192.849  
                                  

 252.849  
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3. JEUGDHULP ZEELAND (ZORG IN NATURA 2019) 

 

 
1. Mededeling aan het AB 

Het geprognosticeerde tekort van € 17.526.530 wordt in de begroting verwerkt en de gemeentelijke bijdra-

gen worden bijgesteld. Hiermee wordt financiering van de door de Zeeuwse gemeenten ingezette en nog 

in te zetten jeugdhulp gewaarborgd. 

 

 

2. Toelichting  

De gemeentelijke toegangsorganisatie bepalen welke producten worden ingezet en waar de beschikbare 

financiële middelen aan worden uitgegeven. De Inkooporganisatie tracht met haar inkoopstrategie voor 

2020 en verder de kosten beter beheersbaar en meer overzichtelijk en inzichtelijk te maken. Zij is verder 

niet in staat te sturen op de uitgaven / kosten. 

 

De aanpassing in de prognose van€ 17.526.530 komt voort uit het feit dat: 

De geraamde cijfers 2019 en verder – voor wat betreft het programma Inkooporganisatie Jeugdhulp 

Zeeland – uit de programmabegroting 2019-2022 waren gebaseerd op verwachtingen en veronderstellin-

gen per 8 maart 2018. 

In 2018 is nimmer een aangepaste prognose doorgevoerd voor 2019 en verder. Vanaf 2019 worden over-

schrijdingen of onderschrijdingen wel via het officiële kanaal (via het AB van de GR GGD Zeeland) aan de 

Zeeuwse gemeenten medegedeeld. 

 

Voor 2019 wordt op basis van cijfers en verwachtingen per augustus 2019 een totaalbedrag van € 

103.700.030 geprognosticeerd. Dit getal afgezet tegen de inmiddels achterhaalde verwachtingen (€ 

86.173.500) uit de programmabegroting 2019-2022 veroorzaakt het verschil van € 17.526.530. 

De recent gehanteerde verwachtingen en veronderstellingen worden als realistisch ingeschat, maar de in-

zet van jeugdhulp door de Zeeuwse gemeenten laat zich over het algemeen slecht voorspellen. 

 

De toename in de uitgaven / kosten wordt veroorzaakt door onder andere tariefindexaties en meer inzet 

van jeugdhulp. Dit is in nader detail te specificeren per onderdeel van de jeugdhulp, maar al deze details 

zijn voor de overzichtelijkheid van deze notitie buiten beschouwing gelaten. 

 

 

 

3. Financiële consequenties  

Verwerking prognosewijziging met een totale verhoging van € 17.526.530. 
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Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage:  

De bedragen in de kolom “Kosten Jeugdhulp 1ste halfjaar 2019” en de kolom “Kosten Jeugdhulp Verwach-

ting 2019” bestaan uit verschillende onderdelen. De kosten van een aantal onderdelen worden toegere-

kend op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. De kosten van de overige onderdelen zijn geba-

seerd op facturatie- en declaratiegegevens. 

 

Gemeente   
Kosten Jeugdhulp  
1ste halfjaar 2019 

  
Kosten Jeugdhulp  
Verwachting 2019 

  
Kosten Jeugdhulp  
Begroting 2019 

  
Kosten Jeugdhulp  
Resultaat 2019 

                  

Borsele    €                 2.873.999     €                 5.775.427     €                 5.039.307     €                   -736.120  

Goes    €                 4.908.750     €                 9.860.851     €                 8.449.105     €               -1.411.746  

Kapelle    €                 1.465.197     €                 2.947.508     €                 2.353.876     €                   -593.631  

Noord-Beveland    €                 1.378.983     €                 2.779.150     €                 1.911.869     €                   -867.281  

Reimerswaal    €                 3.448.413     €                 6.941.705     €                 5.552.526     €               -1.389.179  

Schouwen-Duiveland    €                 3.930.488     €                 7.903.331     €                 6.491.977     €               -1.411.354  

Tholen    €                 3.545.784     €                 7.116.991     €                 6.550.696     €                   -566.294  

#                 

Middelburg    €                 8.293.738     €              16.670.614     €              13.678.502     €               -2.992.112  

Veere    €                 1.856.958     €                 3.726.428     €                 3.246.263     €                   -480.165  

Vlissingen    €                 7.089.081     €              14.265.090     €              10.969.297     €               -3.295.793  

#                 

Hulst    €                 2.851.081     €                 5.715.161     €                 5.188.698     €                   -526.463  

Sluis    €                 2.286.692     €                 4.593.413     €                 4.640.602     €                      47.189  

Terneuzen    €                 7.665.628     €              15.404.362     €              12.100.781     €               -3.303.581  

                  

Totaal    €              51.594.792     €            103.700.030     €              86.173.500     €             -17.526.530  

         

 

 



n  o  t  i  t  i  e   

Kenmerk  Van J. Gaemers/S. van der Graaf 

Datum 11 oktober 2019 Aan AB 

Onderwerp 

 

1e begrotingswijzing 2019 en begrotingswijziging 2020 

 

 

 

 

 

 

Voorstel 

Voorgesteld wordt om: 

 

In te stemmen met een begrotingswijziging 2019 en 2020, voor Veilig Thuis: 

1. Begrotingswijziging 2019 - bestemmingsreserve Veilig Thuis. 

De bestemmingsreserve van Veilig Thuis zijnde € 124.000,- beschikbaar te stellen voor 

het oplossen van achterstanden en te anticiperen op de verhoogde instroom. Eerder heeft 

het AB besloten om vooruitlopend op besluitvorming deze reserve reeds in te zetten. 

2. Begrotingswijziging 2020 

Op basis van de in de notitie genoemde uitgangspunten en bezuinigingsmaatregelen voor 

2020 een bedrag van € 681.385,-  extra beschikbaar te stellen; Hiermee kan voldoende 

formatie worden ingezet om de te verwachtte instroom aan te kunnen en deze op een ef-

ficiënte, benchmarkconforme wijze op te pakken.  

3. Om de kosten te drukken worden de volgende acties ondernomen en de uitkomsten mee-

genomen voor de begroting 2021: 

 Uitkomsten van de landelijke lobby, mogelijke ophoging Rijksbijdrage voor Veilig 

Thuis; 

 Uitkomsten analyse over de opbouw van de overhead bij de GGD Zeeland; 

 Uitkomsten onderzoek synergie op samenwerking GGD met Intervence; 

 Uitkomsten plan aanpak (Taskforce jeugd) ten aanzien van een structurele verbetering 

van de keten. Hierin worden de lopende initiatieven, zoals project “Vaart in veiligheid” 

en de pilot “Preventieve Jeugdbescherming” integraal meegenomen.  

 Monitoren en evalueren van de instroom ten opzichte van de uitgaven en behaalde 

bezuinigingsmaatregelen te evalueren.   

4. De begrotingswijziging 2019 en 2020 voor zienswijze aan de gemeenteraden aan te bie-

den; 

5. De begrotingswijziging 2019 en 2020 ter vaststelling voor te leggen in de AB vergadering 

van december; 

 

Korte toelichting 

Met ingang van 1 januari 2019 is de nieuwe meldcode ingevoerd die is bedoeld om kinder-

mishandeling en huiselijk geweld in Nederland terug te dringen. Het is de bedoeling dat er 

meer en eerder wordt gemeld. Door de aanscherping van de Wet Meldcode heeft Veilig Thuis 

een radarfunctie gekregen. Ernstige signalen komen eerder op de ‘radar’ waarbij Veilig Thuis 

signalen uit verschillende sectoren en over een langere periode van tijd combineert. Hiervoor 

is een nieuwe handelingsprotocol ontwikkeld dat door het Rijk en VNG is goedgekeurd. Dit 

heeft grote consequenties voor Veilig Thuis Zeeland en ook landelijk. De gevolgen zijn twee-

ledig, er zijn meer meldingen en elke melding kost meer tijd in afhandeling.  



 

 

Het doel van de wet: het eerder op de ‘radar’ krijgen van situaties van huiselijk geweld en 

kindermishandeling en effectief ingrijpen. Zeeland doet dit goed! Professionals melden veel 

meer en Veilig Thuis heeft de basis op orde. Het werkproces van Veilig Thuis is efficiënt inge-

richt. Gezinnen en situaties die vroeger niet werden gemeld staan nu op de radar. Het eerder 

melden van de situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling is wat de wetgever be-

oogt. Vanaf het laatste kwartaal 2018 is het aantal meldingen daardoor enorm gestegen. De 

effecten van de aanscherping Wet Meldcode zijn veel groter dan verwacht. In plaats van de 

op basis van de landelijke analyse geraamde 7% stijging zien wij ca. 80% meer meldingen in 

de eerste helft van 2019.  

 

Deze begrotingswijziging heeft tot doel de sterk verhoogde instroom van meldingen bij Veilig 

Thuis op te vangen.  

Bijgaand treft u een notitie met een inhoudelijke toelichting op de begrotingswijziging, achter-

grond informatie en daarnaast een financiële uiteenzetting. 

 

Vanzelfsprekend zullen wij deze begrotingswijziging toelichten aan uw gemeenteraadsleden. 

In de regio’s Zeeuws Vlaanderen, Oosterschelde en Walcheren worden in de periode tussen 

11 oktober en eind november voorlichtingsbijeenkomsten gepland. Hiervoor kun u contact 

opnemen met de heer Hans van Beek, bestuursadviseur, hans.vanbeek@ggdzeeland.nl of via 

telefoon 06-30998187.  

 

 

Bijlage 1: Notitie inhoudelijke onderbouwing begroting Veilig Thuis 

Bijlage 2: Financieel overzicht Veilig Thuis 

Bijlage 3: Cijfermatige onderbouwing instroom Veilig Thuis 

Bijlage 4: Rapport Q-consult  

 

 

mailto:hans.vanbeek@ggdzeeland.nl


Bijlage1 
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Kenmerk       Van J. Gaemers/ S. van der Graaf 
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Inhoudelijke onderbouwing begroting Veilig Thuis 

 

 

 

Achtergrond  

De uitvoering van taken van Veilig Thuis is als gemeentelijke taak vastgelegd in de WMO. De 

Zeeuwse gemeenten hebben in 2014 besloten de uitvoering van Veilig Thuis in Zeeland neer 

te leggen bij de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland. De verantwoordelijkheid voor 

adequate financiering is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeenten en de centrum 

gemeente. Een deel van de middelen wordt beschikbaar gesteld vanuit de Decentralisatie Uit-

kering Vrouwenopvang (DuVo) die gemeente Vlissingen ontvangt voor de aanpak van geweld 

in afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast wordt Veilig Thuis gefinancierd vanuit alle Zeeuwse ge-

meenten middels het Macro budget Jeugd op basis van het aantal jongeren.  

 

Aanscherping Wet Meldcode en radarfunctie 

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet meldcode aangescherpt. Deze is bedoeld om kinder-

mishandeling en huiselijk geweld in Nederland terug te dringen. Door de aanpassing heeft Vei-

lig Thuis een radarfunctie gekregen. Het is de bedoeling dat er meer en eerder wordt gemeld. 

Ernstige signalen komen eerder op de ‘radar’ waarbij Veilig Thuis signalen uit verschillende 

sectoren en over een langere periode van tijd combineert. Hiervoor is een nieuwe handelings-

protocol ontwikkeld dat door het Rijk en VNG is goedgekeurd. Dit heeft grote consequenties 

voor Veilig Thuis Zeeland en ook landelijk. De gevolgen zijn tweeledig, er zijn meer meldingen 

en elke melding kost meer tijd in afhandeling.  

 

Zeeland meldt beter! 

Het doel van de wet: het eerder op de ‘radar’ krijgen van situaties van huiselijk geweld en 

kindermishandeling en effectief ingrijpen. Zeeland doet dit goed! Professionals melden veel 

meer en Veilig Thuis heeft de basis op orde. Het werkproces van Veilig Thuis is efficiënt inge-

richt. Gezinnen en situaties die vroeger niet werden gemeld staan nu op de radar. Vanaf het 

laatste kwartaal 2018 is het aantal meldingen enorm gestegen. Het eerder melden van de si-

tuaties van huiselijk geweld en kindermishandeling is wat de wetgever beoogt.  

 

Situatie in het kort: 

 De aanscherping Wet Meldcode vraagt professionals eerder aan Veilig Thuis te melden; 

 In de eerder begrotingswijziging was rekening gehouden van resp. 7 en 15% groei; 

 We zien dat professionals nu veel meer melden; 

 Door de ingevoerde nieuwe werkwijze (radarfunctie) worden alle meldingen, ook her-aan-

meldingen binnen een lopende casus op veiligheid beoordeeld; 

 Veilig Thuis kan met de huidige formatie de instroom niet aan; 

 Veilig Thuis voldoet niet meer aan de wettelijke norm. 
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Benchmark instroom door Q-Consult 

De meldingsbereidheid in Zeeland was lager dan gemiddeld. Er is gekeken naar de instroom per 

1000 inwoners. In de tweede heeft van 2018 zien we dat Zeeland, in vergelijking andere Veilig 

Thuis organisaties, samen met 3 andere Veilig Thuis organisaties één van het laagste aantal 

meldingen van Nederland had (1,7 meldingen t.o.v. 2,9 gemiddeld in een half jaar). Door de 

stijging in 2019 zien we dat: 

1. Het aantal adviesvragen voor Veilig Thuis Zeeland in 2019 in lijn ligt met het benchmark 

gemiddelde. 

2. Ondanks de stijging ligt het aantal meldingen nog steeds onder het benchmark gemiddelde. 

Het lijkt erop dat Zeeland een inhaalslag heeft gemaakt door de stijging van het aantal meldin-

gen en adviezen. Aangezien het aantal meldingen nog steeds onder het gemiddelde ligt kunnen 

we nog een verdere stijging in het aantal meldingen verwachten. 

 

 

Effecten veel groter dan voorzien  

Op basis van een landelijke analyse die het Rijk hanteerde is rekening gehouden met een 

kleine stijging van het aantal meldingen en adviesvragen. De effecten van de nieuwe meld-

code en radarfunctie van Veilig Thuis– op basis van de gegevens van de eerste zes maanden 

van 2019 – zijn veel groter dan werd aangenomen. Het aantal meldingen dat wordt beoor-

deeld op veiligheid is met ca. 80% gestegen (zie bijlage 3). Op basis van bovengenoemde lan-

delijke analyse zijn we in de begroting uitgegaan van een groei van 7%. Er wordt meer ge-

meld en de afhandeling per meldingen kost door het nieuwe handelingsprotocol meer tijd. On-

derstaande grafiek laat zien dat de totale ureninzet meer dan verdubbeld.  
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Wettelijke termijnen doorlooptijden worden niet gehaald  

Door de explosieve groei in het eerste half jaar worden de doorlooptijden niet gehaald.   

- In de eerste halfjaar is bij 59% van de meldingen binnen vijf werkdagen een veiligheids-

boordeling uitgevoerd, in 41% van de meldingen hebben we niet voldaan aan de wette-

lijke termijn; 

- De wettelijke termijn voor het afronden van een onderzoek (70 dagen) wordt niet altijd 

gehaald, ook hier voldoen we niet aan de wettelijke norm. In het eerste halfjaar 2019 is 

gemiddeld 85% diensten door Veilig Thuis binnen de wettelijke termijn afgerond.  

 

Het overschrijden van de termijnen heeft geen gevolgen voor de acute veiligheid van gemelde 

huishoudens/gezinnen/kinderen. Bij alle meldingen wordt op de dag van binnenkomst een eerste 

veiligheidsbeoordeling gedaan. Zo nodig wordt een casus direct opgepakt. 

Naarmate deze situatie langer duurt nemen risico’s toe. Met meer gezinnen die wachten op 

hulp is het steeds moeilijker om juiste prioriteiten te stellen en zicht op veiligheid te houden. 

 

Risico’s 

Als de wettelijke termijnen niet worden gehaald betekent dit dat gezinnen op een wachtlijst 

staan en er niet op tijd een gedegen veiligheidsinschatting en/of veiligheidsvoorwaarden wor-

den gemaakt om de gewenste hulp te initiëren. Zoals hierboven genoemd wordt vanzelfspre-

kend prioriteit gegeven aan acuut onveilige situaties.  

Bij het overschrijden van de wettelijke termijnen kan de inspectie Veilig Thuis Zeeland hierop 

toetsen en een verbeterplan eisen. Ook is het mogelijk dat de inspectie Veilig Thuis onder ver-

scherpt toezicht stelt. Effect van verscherpt toezicht is dat er nauwer contact is om de voort-

gang en naleving van het verbeterplan te controleren. Daarbij publiceert de inspectie haar rap-

port van bevindingen. Vanzelfsprekend wordt hier vaak ook de politieke verantwoordelijkheid 

van bestuurders in betrokken. 

 

In 2018 en 2019 hebben we, vanwege de krappe arbeidsmarkt, niet alle vacatures op tijd 

kunnen vervullen. Dit is een risico dat zeker meespeelt in het beheersbaar maken van de situ-

atie bij Veilig Thuis. Wat de noodzaak op tijdig anticiperen meer dringend maakt. 

De huidige situatie zorgt voor een verhoogde werkdruk. Dit heeft gevolgen voor medewer-

kers. Vanuit goed werkgeverschap is dit een onwenselijke situatie. 

 

Maatregelen 

Noodzaak tot anticiperen op de instroom  

Binnen de kaders van de bestaande begroting 2019 worden op dit moment de nodige maatre-

gelen uitgevoerd om de situatie beheersbaar te houden: 

- optimaliseren interne werkprocessen;  

- extra inzet tijdelijk personeel;  

Verder is gekeken naar het beïnvloeden van de in- en uitstroom van Veilig Thuis. Juist door 

de aanscherping van de Wet meldcode dient elke organisatie die met kinderen werkt een ei-

gen afweging te maken bij het melden. Aangezien de wet hier kader-stellend is heeft Veilig 

Thuis hier heel weinig invloed op. Wij ondernemen de volgende acties om hier invloed op uit 

te oefenen: 

- actieve deelname pilot “verkorting Jeugdbeschermingsketen – Vaart in Veiligheid”; 

- voorlichting en training t.b.v. lokale veld; 

- continu overleg met politie (de grootste leverancier) over de kwaliteit van politiemel-

dingen. 
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Ook bij uitstroom heeft Veilig Thuis weinig invloed. Gemeenten hebben hier via de inkoop 

jeugdhulp wel (enige) invloed op. Wanneer er een wachtlijst is bij de instantie aan wie wij 

overdragen moet iemand het zicht op veiligheid in het gezin behouden. Veilig Thuis kan de ca-

sus dan nog niet volledig loslaten. Wij gaan dan in gesprek met de gemeenten om te kijken of 

een andere aanbieder ook passende hulp kan bieden. 

 

Wij sluiten ons graag aan bij het initiatief om binnen de Zeeuwse ketensamenwerking te kij-

ken naar mogelijkheden voor efficiëntiewinst. 

 

Nu de hoge instroom vooralsnog stabiel blijft en structureel lijkt kunnen we niet binnen de ka-

ders van de bestaande begroting aan de wettelijke verplichtingen voldoen. Daarom hebben 

we begrotingswijziging voor 2019 en 2020 opgesteld. Daarbij hebben wij tevens gekeken 

welke maatregelen wij verder kunnen treffen. 

 

Kaders van het werkproces 

Er is gekeken naar mogelijke aanpassingen in het werkproces om de verwerkingstijd van de 

meldingen te verkorten. We zien de volgende overwegingen binnen de wettelijke kaders: 

1. In de WMO staat beschreven welkte taken veilig Thuis minimaal moet uitvoeren 

2. Veilig Thuis Zeeland voert alleen wettelijke taken uit. We kunnen geen taken laten vallen. 

3. Er ligt een landelijke handelingsprotocol dat gedetailleerd bepaalt hoe Veilig Thuis haar ta-

ken uitvoert; 

4. De inspectie controleert Veilig Thuis op de uitvoering. Het toetsingskader dat hierbij wordt 

gehanteerd is gebaseerd op het handelingsprotocol. 

5. Medewerkers zijn SKJ geregistreerd. Dit betekent dat zij een individuele verantwoordelijk-

heid hebben voor goed uitvoeren van hun werk. Wanneer wij als werkgever van hen vragen 

het werk anders uit te voeren dan landelijk wordt voorgeschreven kunnen zij daar vanuit 

hun persoonlijke verantwoordelijkheid weigeren. In het uiterste geval kan een medewerker 

zijn SKJ registratie worden ontnomen en mag hij of zijn het werk niet meer uitvoeren.    

 

Benchmark dienstverlening door Q-Consult 

Voor het begroten van de formatie hebben we Q-consult (Organisatieadviesbureau) ingescha-

keld. Zij hebben landelijk veel onderzoek gedaan naar ureninzet per dienst en formatie bij Veilig 

Thuis organisaties en hebben een landelijk model voor een betrouwbare formatieberekening 

ontwikkeld. Hierdoor heeft Q-Consult vergelijkend materiaal waaraan Zeeland is getoetst.  

Q-Consult heeft de instroomcijfers doorgerekend naar een formatie berekening. Uit deze door-

rekening komt naar voren dat Zeeland over het algemeen haar diensten efficiënt inzet en niet 

meer tijd nodig heeft in vergelijking met andere Veilig Thuis organisaties. Er zijn 3 punten waarin 

Veilig Thuis Zeeland verschilt met het gemiddelde (zie bijlage 4). 
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Wat levert dit op?  

Naar aanleiding van de resultaten van Q-Consult zien we dat Veilig Thuis Zeeland op 3 punten, 

binnen de wettelijke kaders kan bezuinigen: 

 

Opties Maatregel Effect/risico Besparing 

1 Ondersteuning op locatie ver-

valt (0,59 fte) 

 Gesprek(ken) 

DB/professional/ 

Aansluiten FNB/ 

Afstemmingsoverleg 

(5 uur) 

 Vervolgcontact in 

ondersteuning op 

locatie (3,5 uur) 

 

Proffessionals kunnen VT alleen 

consulteren. Zij gaan niet langer 

mee naar het gezin om ouders te 

stimuleren hulp te aanvaarden. 

VT sluit niet ter ondersteuning 

aan bij een familinetwerkberaad. 

Hiermee wordt de 

kennisoverdracht en 

samenwerking beperkt.  

Er is geen risico. De activiteit is 

geen verplichting vanuit het 

wettelijk kader of het 

kwaliteitskader van de inspectie. 

 

€ 56.328,48 

2 50% van casussen contact 

met direct betrokkenen; ( 0,8 

fte) 

Het contact met direct be-

trokkenen blijkt niet altijd no-

dig: 

- Meer onrust/onveiligheid 

in het gezin 

- Nieuwe melding van een 

lopende casus 

 

Het effect is gering. VT bepaald 

zelf wanneer het nodig is om 

contact te leggen met de direct 

betrokkenen. 

Het contact met direct 

betrokkenen is opgenomen in het 

handelingsprotocol. Medewerker 

kan hierin een afwezging maken. 

De inspectie toetst hier vanuit 

het kwaliteitskader niet op.   

€ 76.377,60 

3 Optimaliseren administratieve 

afronding (1 fte) 

Geen extern effect. Vraagt 

aanpassing in het werkrpoces. In 

de praktijk is niet zeker of deze 

korting haalbaar is. 

De maatregel is geen verplichting 

vanuit het wettelijk kader of het 

kwaliteitskader van de inspectie. 

 

€ 84.823,20 

 Totaal van maatregelen  

2,38 fte 

  

€ 217.529,28 
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Financiering vanuit het Rijk  

De VNG doet op dit moment een inventarisatie naar de effecten van de aanscherping van de 

Wet meldcode en de radarfunctie van Veilig Thuis organisaties in heel Nederland. De VNG 

concludeert dat er grote verschillen zijn in de groeicijfers bij Veilig Thuis organisaties. Toch is 

de algemene trend dat er meer meldingen en over de hele linie ook meer adviezen worden 

gegeven. Aangezien de landelijke analyse voorafgaand aan de wetswijziging een stijging in-

schatte tussen de 5% tot 10% (meer meldingen in de komende jaren) geeft de praktijk in 

Zeeland een heel ander beeld. We zien een plotselinge explosieve stijging. 

De rijksbijdrage voor de wetswijziging is gebaseerd op deze analyse. Dit resulteert in een veel 

te lage bijdrage die aan de DuVo is toegevoegd. Op het VNG congres is over dit tekort een 

motie aangenomen. Een gemeentelijke lobby is nodig om het Rijk ertoe over te halen extra geld 

beschikbaar te stellen voor deze wettelijke taak. Ook vanuit andere regio’s zoals Gelderland-

Midden en Zuid-Limburg is gevraagd om maatregelen ten behoeve van extra geld. Veilig Thuis 

Zeeland heeft inmiddels contact met de VNG om vanuit Zeeland een signaal af te geven en te 

ondersteunen bij de inhoudelijke onderbouwing. Ook het Landelijk netwerk Veilig Thuis wordt 

hierbij ingezet. 

 

Doorrekening formatie 

Voor de begrotingswijziging hanteren we de volgende uitgangspunten: 

- Q-Consult heeft de doorrekening van het formatie- calculatiemodel getoetst met gemiddel-

den van andere Veilig Thuis organisaties in Nederland. (zie bijlage 4 uitkomsten Q-consult) 

- In de begroting is rekening gehouden met de 3 bezuinigingsmaatregelen (er wordt 2,38 fte 

bezuinigd) 

- Bij de nieuwe formatie- en kostenberekening zijn de instroomcijfers van de 1e helft 2019 

leidend en is gerekend met een verdere stijging van 10% instroom. Dit is gebaseerd op: 

o De benchmark van instroom laat zien dat Zeeland nog onder de gemiddeld aantal 

melding per 1000 inwoners zit; 

o Landelijk wordt dit percentage door Veilig Thuis organisaties aangehouden. Men 

gaat er vanuit dat de effecten van de aanscherping wet meldcode nog in 2020 

doorwerken. Niet alle organisaties hebben de nieuwe werkwijze reeds geïmplemen-

teerd; 

- Op dit moment worden de kosten voor overhead GGD-breed geanalyseerd om er voor te 

zorgen dat de overhead goed onderbouwd en realistisch blijft. Daarom zijn in de begroting 

2020 de overheadkosten voor het extra personeel niet doorberekend. In de begroting 2021 

wordt de overhead opnieuw berekend op basis van de uitgangspunten die voortkomen uit 

de analyse.  

- In de begroting is, ondanks financiering voor 1 jaar, geen rekening gehouden met pay-rol 

constructies. Dit om kosten te besparen. Bij de huidige krappe arbeidsmarkt is vast perso-

neel aanstellen wel noodzakelijk. Dit betekent dat er voor 2021 financiële risico’s ontstaan. 

Echter door verloop van personeel en de krapte op de arbeidsmarkt wordt dit risico beperkt.  

- In de begroting 2020 is rekening gehouden met de landelijke ophoging die centrumge-

meente Vlissingen ontvangt voor de radarfunctie Veilig Thuis. Dit is een structurele ver-

hoogde bijdrage vanuit de decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang via het CZW Bureau (€ 

31.627,- extra in 2020 en € 89.215,- extra vanaf 2021 structureel).  
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Voorstel tot begrotingswijziging 

Conform bovengenoemd uitgangspunten wordt voorgesteld om: 

 

In te stemmen met een begrotingswijziging 2019 en 2020, voor Veilig Thuis: 

1. Begrotingswijziging 2019 - bestemmingsreserve Veilig Thuis. 

De bestemmingsreserve van Veilig Thuis zijnde € 124.000,- beschikbaar te stellen voor 

het oplossen van achterstanden en te anticiperen op de verhoogde instroom. Eerder heeft 

het AB besloten om vooruitlopend op besluitvorming deze reserve reeds in te zetten. 

2. Begrotingswijziging 2020 

Op basis van de in de notitie genoemde uitgangspunten en bezuinigingsmaatregelen voor 

2020 een bedrag van € 681.385,-  extra beschikbaar te stellen; Hiermee kan voldoende 

formatie worden ingezet om de te verwachtte instroom aan te kunnen en deze op een 

efficiënte, benchmarkconforme wijze op te pakken.  

3. Om de kosten te drukken worden de volgende acties ondernomen en de uitkomsten mee-

genomen voor de begroting 2021: 

 Uitkomsten van de landelijke lobby, mogelijke ophoging Rijksbijdrage voor Veilig 

Thuis; 

 Uitkomsten analyse over de opbouw van de overhead bij de GGD Zeeland; 

 Uitkomsten onderzoek synergie op samenwerking GGD met Intervence; 

 Uitkomsten plan aanpak (Taskforce jeugd) ten aanzien van een structurele verbetering 

van de keten. Hierin worden de lopende initiatieven, zoals project “Vaart in veiligheid” 

en de pilot “Preventieve Jeugdbescherming” integraal meegenomen.  

 Monitoren en evalueren van de instroom ten opzichte van de uitgaven en behaalde be-

zuinigingsmaatregelen te evalueren. 

4. De begrotingswijziging 2019 en 2020 voor zienswijze aan de gemeenteraden aan te bie-

den; 

5. De begrotingswijziging 2019 en 2020 ter vaststelling voor te leggen in de AB vergadering 

van december; 

   

 

In bijlage 2 treft u een financieel overzicht met een verdeelsleutel per gemeente. 

 

Datum Vergadering Besluit Vervangt notitie nr: 

    

 



Bijlage 2 Financieel overzicht Veilig Thuis 

 

versie d.d. 26 september 2019  (110%) 

Begroting Veilig Thuis 2019 en 2020

fte

huidige 

begroting 2019

fte 

nodig

fte 

verschil

oktober / 

december 2019

fte 

nodig totaal 2020

   

Advies en Meldingen Team 7,24 571.617,00€       8,9 1,66 32.370,00€         8,67 689.785,20€        

Ondersteuning en Onderzoek Team 12,21 1.040.300,00€    13,35 1,14 22.230,00€         15,98 1.271.368,80€    

Transitiemanager 0,9 96.900,00€           1 0,1 2.950,00€           1 120.360,00€        

Procesondersteuner 1,72 93.600,00€          3,36 1,64 22.140,00€         3,38 186.170,40€        

Procesbegeleider 0 -€                      0,89 0,89 18.022,50€         0,89 73.531,80€          

Gedragswetenschapper 1,1 91.500,00€          1,47 0,37 7.585,00€           1,65 138.006,00€        

Vertrouwensarts 0,5 54.500,00€          1 0,5 13.250,00€         1,1 118.932,00€        

23,67 1.948.417,00€    29,97 6,30 118.547,50€      32,67 2.598.154,20€    

Kostenverlaging burap sept 18 -40.000,00€        

Personeelskosten 2019 1.908.417,00€    

Bereikbaarheidsdienst/achterwacht 28.000,00€          -€                     28.000,00€          

Opleiding en bijscholing 52.000,00€          -€                     52.000,00€          

Dienstreizen (kilometervergoeding) 41.000,00€          3.000,00€           58.000,00€          

Automatiseringspakketten 42.000,00€          1.200,00€           43.500,00€          

20% overhead over salariskosten 389.683,40€       -€                     * 389.683,40€        

Totale kosten Veilig Thuis 2019 2.461.100,40€   122.747,50€      3.169.337,60€    

Bijdrage CZW regulier 398.497,00€       -€                     398.497,00€        

Bijdrage CZW radarfunctie 596.628,00€       -€                     628.225,00€        

Bijdrage CZW structureel tekort/triage 48.298,00€          -€                     

Bijdrage Macrobudget Jeugd 1.264.733,00€    -€                     1.461.230,00€    

Extra bijdrage gemeenten structureel 152.943,92€       -€                     

Totale opbrengsten 2.461.099,92€  -€                     2.487.952,00€    

Resultaat -€                    -122.747,50€     -681.385,60€      

124.000,00€      tekort in 2020

* Op dit moment worden de kosten voor overhead GGD-breed 

geanalyseerd om er voor te zorgen dat de overhead goed 

onderbouwd en realistisch blijft. Daarom zijn in de begroting 

okt/dec 2019 en 2020 de overheadskosten voor het extra 

personeel niet doorberekend. In de begroting 2021 wordt de 

overhead opnieuw berekend op basis van de uitgangspunten 

die voortkomen uit de analyse. 

aangepaste begroting 2019 begroting 2020

onttrek. reserve

Verdeelsleutel macrobudget jeugd

Cijfers gebruikt voor de verdeelsleutel 2018-2021:

2020

-45.799,46€         

-63.644,87€         

-43.927,81€         

-26.565,41€         

-88.718,13€         

-11.471,43€         

-51.612,80€         

-56.279,00€         

-35.130,17€         

-91.754,18€         

-53.700,09€         

-39.597,99€         

-73.184,26€         

-681.385,60€      

Hulst 5.093

0-19 jarigen

Borsele 5.310

Goes 7.379

Kapelle 3.080

Middelburg 10.286

Noord-Beveland 1.330

Reimerswaal 5.984

Schouwen- 6.525

Sluis 4.073

Vlissingen 8.485

Totaal 79.000

Terneuzen 10.638

Tholen 6.226

Veere 4.591
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Bijlage 3 cijfers Veilig Thuis 

Stijging aantal meldingen 

In het eerste halfjaar 2019 zijn er 1066 meldingen op veiligheid beoordeeld. In het eerste helft 

van 2018 waren dit er 595. Dit is een stijging 79%.  

 

Het aantal unieke casussen was in de eerst helft 2019 892.   

Uit analyse blijkt dat een deel van 

de stijging komt doordat Veilig 

Thuis sinds september 2018 

werkt met een nieuw triage 

instrument. Hierbij worden alle 

meldingen, ook een her-melding 

van een casus die reeds was 

gemeld, op veiligheid beoordeeld. 

Dit is een landelijke 

kwaliteitsverbetering. Wanneer 

het aantal unieke casussen in het 

eerste half jaar wordt vergeleken 

met het eerste halfjaar van 2018 

(her-meldingen werden meestal 

niet getrieerd) zien we een stijging 

van het aantal casussen van 

49%1. 

 

We zien in vergelijkende cijfers van het CBS over het laatste halfjaar 2018 dat Veilig Thuis 

Zeeland in vergelijk met anderen Veilig Thuis organisaties weinig meldingen ontving. Per 10.000 

inwoners ontving alleen in Noord-Oost Gelderland en Gelderland-Zuid waren minder meldingen. 

Het is mogelijk dat door de wetwijziging Zeeland nu een inhaalslag maakt. 

 

 

                                                           
1 Door een andere werkwijze in 2018 zijn deze cijfers niet volledig zuiver te vergelijken.  49% is een indicatie. 
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Iedereen maar vooral professionals melden meer 

Uit vergelijkende kwartaalcijfers 2017, 2018 en 2019 zien we dat alle groepen meer melden bij 

Veilig Thuis. Naar verhouding is de grootste stijging in de groep professionals die beroepsmatig 

melden. Daar nam het aantal meldingen met ca. 90% toe. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven 

aan de aanscherping van de wet meldcode. De wetswijziging vraagt professionals eerder te 

melden bij Veilig Thuis. Het aandeel van de politie bij het aantal meldingen blijft het grootst. 

Vanuit politie stegen de meldingen ca. 74% in vergelijking met het 4e kwartaal 2017.   
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Stijging advies en ondersteuning 

Sinds 2017 zien we een groei in het aantal advies en ondersteunings-vragen. In het eerste 

halfjaar 2019 zijn totaal 1267 adviezen en/of ondersteuningen geboden. Dit is in vergelijking met 

het eerste halfjaar 2018 een stijging van 33%. In 2017 waren deze aantallen nog lager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer we de CBS cijfers over het laatste half jaar 2018 bekijken zien we dat Zeeland in 

vergelijking met andere Veilig Thuis organisaties redelijk veel advies en ondersteuning bood. Van 

de 26 Veilig thuis organisaties zijn er 4 organisatie die meer advies en ondersteuning boden. 

We zien dat de stijging van het aantal advies en ondersteuningsvragen in Zeeland in het laatste 

kwartaal 2018 is ingezet.  

 



 

 

Aanleiding 

Veilig Thuis Zeeland heeft aan Q-Consult gevraagd een intern onderzoek te valideren. Dit interne 

onderzoek betreft een inventarisatie naar de gemiddelde uren per Veilig Thuis dienst op basis van 

jarenlange ervaringen en inschattingen van medewerkers en manager. Q-Consult kan het onderzoek 

valideren door de uitkomsten te leggen naast de standaard uren in het Q-Consult model voor Veilig 

Thuis. 

 

 

Uitkomst 

 

Advies en ondersteuning 

Er zijn twee activiteiten die soms extra tijd in beslag nemen bij een ondersteuningsvraag.  

 Gesprek(ken) DB/professional/Aansluiten FNB/Afstemmingsoverleg (5 uur) 

 Vervolgcontact in ondersteuning op locatie (3,5 uur) 

Deze activiteiten komen niet standaard voor in het Q-Consult model. Op basis van geëxtrapoleerde 

kwartaalcijfers komt dit 136 keer per jaar voor. Het netto effect is 0,59 FTE. 

 

In het overleg met Q-Consult bleek dat VT Zeeland op dit moment rekent alsof er in 100% van de 

gevallen contact wordt gelegd met directbetrokkenen. Hiervoor geldt 1 uur in het model. In praktijk zal 

dit niet altijd nodig zijn en/of daadwerkelijk plaatsvinden. Op basis van inschattingen vanuit 

beleidsadviseur en manager bleek contact met directbetrokkenen in 50% van de gevallen niet nodig. 

Daarmee kan een besparing van 0,8 FTE bereikt worden. 

 

Melding en triage inclusief overdracht 

De richttijden van Veilig Thuis Zeeland liggen in lijn met de standaard uren in het Q-consult model. 

Na overleg is de enige afwijking het administratief afsluiten van schriftelijke meldingen. Deze extra tijd 

is opgenomen in het model. 

 

De uren voor melding aannemen, triage en overdracht liggen in lijn met het Q-Consult model. De 

ophoging van administratief afhandelen heeft een impact van 3,1 uur naar 3,7 uur. Met 2000 

meldingen per jaar is de impact: 2000 x (3,7 – 3,1 = 0,6 uur) 0,6 uur = 1200 uur, ofwel bijna 1 FTE. 

 

Voorwaarden en vervolg en Onderzoek 

De richttijden van VT Zeeland voor de diensten VV en onderzoek liggen goed in lijn met het model van 

Q-Consult. Na overleg is besloten om de uren van het Q-Consult model aan te houden. 

 

Overdracht na bemoeienis en Monitoring 

Ook bij overdracht na bemoeienis liggen de richttijden dicht in de buurt van de standaard uren in het 

model. In overleg is besloten de standaard 10 uur voor 2019 aan te houden en deze ook conform de 

standaard te verhogen naar 15 uur in 2020. Dit heeft te maken dat elk jaar vanaf 2020 restant 

casuïstiek en monitormomenten van het voorgaande jaar bevat. 

 

 

 



Addendum Veilig Thuis. 

N.a.v. de informatieve bijeenkomst Veilig Thuis Zeeland (voortaan VTZ) d.d. 19.09.2019, met 

betrekking tot de begrotingswijziging 2019 en 2010,  hierbij onderstaand de punten die op verzoek 

van het Algemeen Bestuur onderzocht gaan worden. Deze punten zijn uitgewerkt in dit addendum.  

1. Tijdelijk financieren voor jaar 

Tijdens de informatiebijeenkomst is consensus bereikt over de aanpak waarbij de 

begrotingswijziging voor 1 jaar (over het jaar 2020) wordt toegekend, onder voorbehoud dat 

er toegewerkt wordt naar een plan aanpak ten aanzien van een structurele verbetering over 

de gehele keten heen. Daarvoor zijn de Zeeuwse gemeenten verantwoordelijk. Hierover is 

afgesproken dat dit wordt ondergebracht bij Taskforce Jeugd. Hierin worden de lopende 

initiatieven, zoals project “Vaart in veiligheid” en de pilot “Preventieve Jeugdbescherming” 

integraal meegenomen. Vanuit Veilig Thuis is behoefte om in de totstandkoming van dit plan 

van aanpak actief betrokken te worden. De gemeentes ondernemen tevens actie richting 

VNG, om de urgentie te benadrukken met VWS tot afspraken te komen over financiering van 

tekorten.  

2. Inspanningsverplichting overhead 

Op dit moment wordt een analyse uitgevoerd over de opbouw van de overhead bij de GGD 

Zeeland. De overhead van Veilig Thuis kan hiervan niet los worden gezien. In dit addendum 

kunnen wij nog geen inhoudelijke informatie geven. In de oktober vergadering van het AB 

zullen wij u hierover nader informeren. Wij zullen de BC en PAO eveneens informeren. 

3. Keten GGD - Intervence 

De GGD onderzoekt samen met Intervence de synergie op samenwerking en de potentie tot 

kostenverlaging. In dit addendum kunnen wij nog geen inhoudelijke terugkoppeling hierover 

geven. Dit is tenslotte na de informatiebijeenkomst in gang gezet. 

 


