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……..in één oogopslag
JAARSTUKKEN

VERMOGENSPOSITIE

Goedkeurende accountantsverklaring afgegeven

Algemene reserve € 786.000

Rekeningresultaat: € 41.000 positief

Bestemmingsreserves € 504.000

Resultaatbestemming: toevoegen aan Algemene
Reserve

Norm Algemene reserve € 1.102.000

BEGROTING 2021

- Niet Sluitend. De begroting sluit met een tekort van €50.000
- voldoet aan de BRN, specifieke afspraken voor GGD Gelderland zuid

ADVIES
- in te stemmen met de jaarstukken 2019 en het resultaatbestemmingsvoorstel
- in te stemmen met de begrotingswijziging van 2020
- in te stemmen met de begroting 2021, het tekort van € 50.000 aan de Algemene Reserve te onttrekken
De GGD de toerekening interne dienstverlening te laten analyseren en op te laten nemen in de financiële
spelregels
- de meerjarenraming voor kennisgeving aan te nemen
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Inleiding
Dit adviesrapport bevat de uitkomsten van de beoordeling van de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van
GGD Gelderland Zuid.
Hierbij hebben wij een advies geformuleerd voor de zienswijze die GGD Gelderland Zuid vraagt aan de
deelnemende gemeenten bij de begroting 2021, en een advies bij de vaststelling van de jaarstukken 2019 en
resultaatbestemming 2019.
Op 30 april hebben wij onze bevindingen besproken met Rob de Haan, en op 1 mei 2020 schriftelijk afgestemd
met Mevr. M Pieters, directeur publieke Gezondheid.

Tijdschema zienswijze
De GGD Gelderland Zuid heeft de jaarstukken 2019, een begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 aan de
deelnemende gemeenten op 31 maart 2020 aangeboden. Volgens de BRN-planning geven wij een advies aan
de deelnemende gemeenten op 30 april 2020 en zullen gemeenten uiterlijk 22 juni 2020 hun zienswijze
indienen. De vaststelling van deze begroting en jaarstukken door het AB is gepland op 25 juni 2020. In de
aanbiedingsbrief vraagt de GGD GZ om de zienswijze in te dienen vóór 27 mei, zodat het DB deze in zijn
vergadering van 8 juni kan bespreken. Indien dit niet mogelijk is verzoekt de GGD GZ de zienswijze zodra
mogelijk in te dienen en in het uiterste geval kan de zienswijze meegenomen worden in de vergadering van 25
juni.

Werkwijze Adviesfunctie
Voor de beoordeling van de jaarstukken en de begroting hebben de gemeenten in de Regio Nijmegen de
Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen opgericht (hierna: Adviesfunctie). Als Adviesfunctie beoordelen
wij de jaarstukken en de begroting en brengen hierover advies uit aan de regiogemeenten.
Bijzonderheid bij GGD Gelderland Zuid is dat er meer gemeenten in de gemeenschappelijke regeling
deelnemen dan alleen deze regiogemeenten.
Vertrekpunt bij de beoordeling zijn de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN) 2021, die de gemeenten in
de Regio Nijmegen vastgesteld hebben. Hieraan toetsen wij. Bijzonderheid in de BRN is dit jaar de generieke
korting op de deelnemersbijdrage oplopend van 1% in 2021, 2% in 2022 tot 3% in 2023. Wij hebben de
bijzonderheden die gelden voor GGD Gelderland Zuid verder in dit rapport toegelicht.
Onze beoordeling van de jaarstukken richt zich op de financiële verantwoording en het voorstel over de
bestemming van het resultaat. Op basis van de accountantscontrole gaan wij uit van de juistheid van de
jaarrekeningcijfers en richten wij ons op een beoordeling van deze cijfers. Daarbij nemen wij de bevindingen in
het accountantsverslag mee. Daarmee valt een inhoudelijke beoordeling van geleverde prestaties buiten de
scope van onze werkzaamheden.
Onze beoordeling van de begroting richt zich allereerst op het realiteitsgehalte van de raming en de toepassing
van de BRN-normen en richt zich vooral op het jaar 2021. De meerjarenraming gebruiken wij met name als
basis voor de beoordeling van de vermogenspositie.
Een inhoudelijke beoordeling van beleidsvoornemens valt buiten de scope van onze werkzaamheden.
Zowel bij de jaarstukken als de begroting nemen wij de risico’s en de risicobeheersing in ogenschouw en
beoordelen wij de vermogenspositie, en met name het verloop van de algemene reserve.

Algemeen Coronavirus COVID-19
Een adviesrapport in deze tijd kan niet gemaakt worden zonder enige aandacht aan de coronacrisis te
schenken. En zeker niet bij een organisatie die een spilfunctie in deze crisis vervult.
De corona pandemie legt veel druk op de GGD GZ en dat zal ongetwijfeld in de cijfers 2020 zichtbaar worden.
De rapportage die nu voorligt gaat over de jaarrekening 2019 waar de coronaeffecten nog niet speelden. Wel is
een melding gemaakt over de effecten vanaf 2020. De begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 zijn ook
opgesteld zonder corona effecten, aangezien hier nog geen enkele duidelijkheid over is. Ook de beoordeling is
gedaan alsof er niets aan de hand is, al is dit tegen beter weten in.
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1. Advies
1.1

Advies bij de jaarstukken

Wij adviseren de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling GGD GZ om:
A. In te stemmen met de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD GZ.
B.

In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve frictiekosten huisvesting en een bedrag
van € 504.000 toe te voegen aan deze reserve*

C.

In te stemmen met het voorstel om het, na toevoegen van de onder B genoemde reserve, het dan
resterende financiële resultaat van 2019 van € 41.000 positief toe te voegen aan de Algemene
Reserve.

*Het AB heeft reeds besloten een bestemmingsreserve voor frictiekosten huisvesting te vormen. Intentie is de
vrijval van de onderhoudsvoorziening te bestemmen voor vervroegde afschrijving (€ 175.500) en frictiekosten.
De inzet van de bestemmingsreserve frictiekosten, zal alleen aangesproken worden na expliciete
besluitvorming door het AB. De vrijval van de onderhoudsvoorziening blijkt € 504.000 te zijn in plaats van de
geraamde € 450.000. Maar aangezien de besteding afhankelijk is van bestuursbesluiten en de intentie gevolgd
wordt, adviseert de adviesfunctie toch om in te stemmen met het bestemmingsvoorstel.
Voorts geven wij u nog mee dat het bedrag aan compensabele BTW in 2019 voor de GGD GZ is uitgekomen op
€ 428.099

1.2

Advies bij de begrotingswijziging 2020

Wij adviseren de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling GGD GZ om:
A. In te stemmen met de begrotingswijziging 2020 voor Veilig Thuis

1.3

Advies bij de begroting 2021

Wij adviseren de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling GGD GZ om:
A. In te stemmen met de begroting 2021
B.

Door in te stemmen met de begroting 2021 ook in te stemmen met de gevraagde uniforme
deelnemersbijdrage van € 24.404.649

C.

Om het geraamde tekort 2021 van € 50.000 ten laste van de algemene reserve te brengen, zodat de
begroting sluitend is

D. Als verbeterpunt voor de begroting, de GGD GZ een analyse te vragen van de toerekening interne
dienstverlening. En dit op te laten nemen in de financiële spelregels.
Wij adviseren de deelnemende gemeenten om de risico’s van € 2.289.000, voor zover deze de algemene
reserve van € 787.000 overstijgen, op te nemen in hun eigen paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing (zie toelichting in hoofdstuk 7.3). Dit naar rato van deelname.
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2. Kaders
2.1

BRN-normen

In de BRN 2019 is een nieuwe indexeringssystematiek vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de
overheidskenmerken van een GR, is de systematiek toekomstproof bevonden en is een systeem van
actualisatie vastgelegd. Een kleine wijziging t.o.v. de vastgestelde systematiek: Het Centraal Plan Bureau (CPB)
publiceert bij de Macro Economische Verkenningen (MEV) in september geen doorkijk op langere termijn
(meer). Deze wordt alleen bij het Centraal Economisch Plan (CEP) in maart gegeven. Daarom is het CEP
maatgevend geworden voor de doorkijk en wordt de MEV gebruikt voor de eenmalige actualisatie van de
indexering. Wij handhaven ook voor 2021 deze methodiek.
Bezien is in hoeverre maatwerk per gemeenschappelijke regeling nodig of wenselijk is. Geconstateerd is dat
niet alle gemeenschappelijke regelingen dezelfde manier van financiering kennen. Om die reden wordt in de
BRN ook opgenomen welke financieringsbronnen er per GR zijn en wat gefinancierd wordt door een
gemeentelijke bijdrage.
Deze nieuwe systematiek is grosso modo door de gemeenschappelijke Regelingen overgenomen, maar de GGD
GZ en de VRGZ hebben een nuancering aangebracht in de systematiek. Aangezien het Algemeen Bestuur
uiteindelijk besluit over de toepassing van indexering, is deze nuancering onderdeel geworden van de BRN.
De afwijking ten opzichte van de standaard is voor de GGD GZ:
a. de GGD GZ hanteert een verhouding van 78%-22% voor de lonen en materiele kosten (ipv 70-30%)
b. De GGD GZ heeft ook voor de loonindex een afwijkende systematiek vastgesteld. Zij actualiseren niet
op grond van de circulaires 2 jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar, maar nemen de werkelijke
loonkostenstijgingen van januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar mee. Normering
voor de GGD volgens besluitvorming AB luidt als volgt:
1. Voorcalculatie: index gelijk aan de index volgens de BRN (in 2021 dus 2,2%);
2. Nacalculatie: in het begrotingsjaar (2021 in dit voorbeeld) wordt het verschil tussen werkelijkheid
en raming t.l.v. de algemene reserve gebracht;
3. Het verschil tussen de voorcalculatie 2021 en de werkelijkheid is in januari 2022 over 2021 bekend
en wordt in de eerstvolgende begroting 2023 gewijzigd.

De BRN norm voor de GGD GZ komt dan neer op:
2019 werkelijke salarislasten stijgingen via resultaat tlv de algemene reserve
2021 De BRN-norm voor 2021 is 4,56 %
De berekening van de BRN norm 2021 is als volgt:
De algemene BRN norm voor 2021 is 2,2 %; op grond van de verhouding materieel/ personeel is dit voor de
GGD GZ 2,71%
Nacalculatie over 2019 gaat via de reserve en betreft 1,85%.
De totaal index begroting 2021 bestaat uit voorcalculatie 2021 en de nacalculatie 2019 en komt dan neer op
4,56% (= 2,71% + 1,85%)
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De regiogemeenten Rijk van Nijmegen hebben in het PFO van 7 oktober 2019 afgesproken om na indexering
van de budgetten (de bijdrage gemeenschappelijke regelingen) een generieke korting structureel toe te passen
van 1% in 2021, 2% in 2022 en 3% vanaf 2023.
Aanleiding voor deze bezuinigingstaakstelling is het feit dat gemeenten geconfronteerd worden met nadelen
welke binnen de eigen begroting opgevangen moeten worden.
Deze korting is als maatwerk per gemeenschappelijke regeling bezien en komt voor de GGD GZ neer op 1%
voor 2021, oplopend tot 3% van de uniforme bijdrage;

2.2

Overige kaders

Momenteel zijn de volgende regelingen van kracht:
Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland Zuid 1-1-2016,
Notitie Risicomanagement, voorzieningen en Weerstandsvermogen (dec 2014)
BBV Richtlijnen (besluit begroten en verantwoording)
Financiële verordening 2020 vastgesteld AB vergadering 27 juni 2019
Treasury statuut 2019 vastgesteld AB vergadering 27 juni 2019

6

3. Algemeen
Er zijn twee onderwerpen die zowel de rekening 2019 , als begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021
raken en om die reden in deze paragraaf toegelicht worden. Dit gaat in de eerste plaats over Veilig Thuis en
verder wordt er aandacht geschonken aan de interne dienstverlening.

3.1

Veilig Thuis

Een onderdeel van de GGD GZ is Veilig Thuis. Over de financiering van deze dienst is de laatste jaren veel te
doen geweest. De begrotingen waren onvoldoende helder waardoor het AB besloten heeft op basis van
realiteit af te rekenen, waarbij men in de loop van de tijd wel zo veel mogelijk vinger aan de pols wilde houden.
Langzamerhand wordt er steeds meer duidelijk over Veilig Thuis en wordt de weg die men inslaat
transparanter. De GGD heeft er voor gekozen om “met gezond verstand” een begroting op te stellen. Dat wil
zeggen dat men uit de input die er is, zoals ervaringscijfers 2019, onderzoeken Q- consult, vergelijkingen met
overige Veilig Thuis organisaties, een eigen mix heeft gemaakt waar de begroting op is gebaseerd.
Dat wil zeggen dat het bedrag wat in 2020 en 2021 gevraagd wordt niet gebaseerd is op :” wat deden we en
wat gaan we extra doen of wat kost meer en daarom vragen we iets extra’s”. Maar een nieuwe
begrotingsopzet is afgezet tegen het in 2019 beschikbaar gestelde budget.
Voor de adviesfunctie is het onmogelijk om een concreet “goed of fout” uit te spreken. De begroting die nu
gemaakt wordt, is het kader waarop straks afgerekend gaat worden, maar er is geen voorliggend kader. Noch
in geld, noch in opdracht. Wat in dit rapport gedaan is, is aangeven hoe de begroting tot stand gekomen is, en
daar eventuele kritische noten bij plaatsen. In de bijlage bij dit rapport is een totaaloverzicht opgenomen van
de begrote bedragen.
Als we de begroting uiteenrafelen dan bestaat die uit een aantal bouwstenen.
1. De activiteiten
2. Het aantal uren per activiteit
3. De prijs per uur en de kostprijs per activiteit
1. De activiteiten
Nadat een signaal is binnengekomen bij veilig thuis, wordt er actie ondernomen en daarbij kunnen keuzes
gemaakt worden. Op pagina 43 van de begroting is een schematische weergave van de mogelijke activiteiten
weergegeven.
Bij het opstellen van de begroting 2021 voor Veilig thuis is uitgegaan van de gerealiseerde activiteiten 2019.
Voor de beoordeling is er van uitgegaan dat de aantallen uit de jaarrekening correct zijn. De rapportage Veilig
Thuis monitor over de aantallen roepen nog wel eens vragen op, veelal door de gehanteerde definities en
meetmomenten. Voor dit rapport is er van uitgegaan dat de cijfers volgens de jaarrekening gebaseerd zijn op
duidelijke definities die ook voor 2020 en 2021 gelden. De GGD gaat bij het opstellen van de begroting 2020
en 2021 uit van een verdere toename van het aantal meldingen (resp 10% en 10%) en adviezen (20% en 10%).
Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren lijkt dat een reële aanname. Een van de redenen voor de
verwachte toename is dat de adviezen die in het kader van het Overleg Veiligheidshuis werden verstrekt, niet
als advies werd meegeteld. Vanaf 2020 zal dat wel het geval zijn. In 2019 zijn deze adviezen overigens wel als
kosten meegenomen, maar niet in de aantallen. Omgerekend zouden de adviezen veiligheidshuis ongeveer 8%
van de stijging veroorzaken. Om die reden wordt een stijging 2020 van 20% adviezen logisch geacht.

7

VT heeft in 2019 besloten tot een koerswijziging in de routering. Eerst wordt Voorwaarde & Vervolg ingezet, en
als het echt moet, onderzoek. Dit heeft ertoe geleid dat de verhouding van de inzet onderzoek en inzet V&V in
2019 bijna gelijk was (51% - 49%). In de begroting 2020 en 2021 is deze koerswijziging verder doorgevoerd, en
wordt verwacht dat het aantal onderzoeken verder zal dalen, en dat het aandeel V&V toeneemt. De verwachte
eindverhouding waarmee in de begrotingen is gerekend is: Onderzoek 30%, V&V 70%. Dit wijkt af van het
verzoek van het AB van 27 juni 2019 om te rekenen met een verhouding Onderzoek 60% - V&V 40%. De GGD is
van mening dat de ingeslagen weg zal leiden tot de verhouding 30%-70%. In de aanbiedingsbrief is het scenario
40%-60% ook weergegeven. In de begroting is gerekend met het 70-30% scenario. In hoeverre dat reëel is, zal
moeten blijken. Deze keuze betekent overigens een besparing .
Een activiteit, namelijk de huisverboden is qua aantal aardig gestegen, namelijk van 22 in 2019 naar 50 in de
begroting 2020 en 2021 (+ ca € 140.000). Volgens de GGD is 50 een reëel aantal, wat in 2019 niet gehaald is
omdat er te weinig officieren van dienst waren. Verwachting is dat deze officieren van dienst weer op normale
sterkte gaan functioneren en dat 50 dan wel reëel is.
2. het aantal uren per activiteit

Het AB heeft Q-consult verzocht een tijdschrijfonderzoek naar de directe uren van de diensten van Veilig Thuis.
Dit onderzoek is uitgevoerd, maar geeft om verschillende reden geen goed beeld naar mening van de GGD.
Argumentatie is uiteengezet op pagina 75 van de begroting. Om die reden heeft de GGD zelf intern onderzoek
gedaan, navraag bij collega Veilig thuis organisaties en invulling aan de gevraagde bezuiniging, heeft geleid tot
de hieronder weergegeven uren per dienst.
De door het AB gevraagde bezuiniging betrof het aantal uren monitoring. Het AB heeft verzocht deze terug te
brengen van 15 naar 12 uur.

Hoe reëel de inschattingen zijn, zal moeten blijken.
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3. De prijs per uur en de kostprijs per activiteit

In de begroting is de kostprijs opgenomen volgens onderstaande tabel. Hierbij is rekening gehouden met de
bovenvermelde ureninzet per dienst. Ten behoeve van de analyse is vervolgens aangegeven met welke uurprijs
dan gerekend is. Die uurprijs is afgezet tegen de uurprijs zoals gold in 2019, verhoogd met de BRN indexering.

De prijs per uur is , aldus de GGD, gebaseerd op de benodigde mix van diverse functionarissen op een dienst.
Het onderzoek van Q- consult heeft hierbij aan de basis gelegen. Hierdoor is de uurprijs per dienst opnieuw
berekend. Om enig idee te krijgen bij de uurtarieven is het oude tarief plus index weergegeven en daarnaast
het uurtarief wat in de begroting is opgenomen. Dit geeft een richting aan welke diensten met “duurder”dan
wel “goedkoper”personeel uitgevoerd moeten gaan worden. Daartegenover staat dat de ureninzet dan ook af
kan wijken. Een voorbeeld wordt genoemd: Er zijn méér meldingen, tegen hogere ureninzet per melding, maar
met een goedkoper uurtarief.
Of de juiste mix van specialismen is begroot, zal moeten blijken.

ADVIES:
Ten aanzien van de begroting Veilig Thuis wordt geadviseerd om de begroting te accepteren, in de
wetenschap dat de juistheid van de inschatting van aantal diensten, de uren per dienst en de samenstelling
van de inzet van specialismen in de praktijk moet blijken. Een goede monitoring hierop blijft wenselijk.

9

3.2

Interne dienstverlening

De interne dienstverlening , oftewel de overhead, wordt over de diverse werkvelden verdeeld.
Interne dienstverlening betreft het doorbelasten van en deel van de overheadkosten van de GGD en de
overheadkosten van de afdeling . Voor de beheersing van kosten wordt gekeken naar het onderdeel
bedrijfsvoering. De totale kosten van netto ca € 9 miljoen wordt over de uniforme en overige taken verdeeld
obv verdeelsleutels. Een consistente lijn van toerekenen is vooral van belang voor de toerekening aan de
uniforme, wettelijke taken t.o.v. de facultatieve taken. Bij de facultatieve taken is het de bedoeling dat deze ten
minste kostendekkend zijn. De juiste toerekening van de interne dienstverlening speelt hier dus een rol in.
Voor beiden is de omzet de basis voor de doorberekening. Wanneer de interne dienstverlening wordt
berekend als % van de omzet per afdeling (uniform en facultatief opgeteld, bron concept programmabegroting
2021 p 19 - 54 ) worden aanzienlijke verschillen zichtbaar tussen de afdelingen onderling en per jaar. Hierbij is
2019 realisatie, en de jaren 2020 en 2021 begroting.
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

2019

15,00%

2020

10,00%

2021

5,00%
0,00%
Alg GZ

Jeugd Gz Bijz zorg

Gezond
leven

VT

Wanneer onderscheid wordt gemaakt tussen het uniforme deel en het facultatieve deel vallen twee dingen op
(begrotingscijfers 2021):
Bij het facultatieve deel is het verschil tussen het laagste percentage interne dienstverlening t.o.v. de
omzet bij Algemene gezondheidszorg (11%) en het hoogste percentage ( 27%) bij bijzondere zorg het
grootst. De variatie in uniform loopt van 22 tot 28% .
Bij algemene gezondheidszorg is er ook een groot verschil tussen het percentage wat toegerekend
wordt aan uniforme taken ( 28%) en aan facultatief (11%) . Bij de overige onderdelen zitten de
percentages wel op een lijn.
De GGD heeft een toelichting gegeven waardoor enkele verschillen ineens toch logisch zijn. Bijvoorbeeld:
In de Algemene Gezondheidszorg is een bedrag van € 3,9 miljoen begrepen aan doorstorting subsidies van het
rijk. Daar wordt uiteraard geen overhead over berekend, maar is wel onderdeel van de omzet. Om die reden is
het percentage bij Algemene Gezondheidszorg substantieel lager. Bij Veilig Thuis zijn in 2020 en 2021 een
aantal indirecte uren niet aan het product toegerekend, maar aan interne dienstverlening. Kosten komen dus
wel op Veilig Thuis terecht, maar beïnvloed de verhouding direct-indirect.
Teneinde duidelijkheid te verkrijgen in datgene wat tot de overheadkosten wordt gerekend en wat aan de
directe kosten en hoe de toerekening gaat, is het goed om het systeem van kostenverrekening uit te werken en
te laten vaststellen.
ADVIES:
Analyseer de toerekening van de interne dienstverlening en geef gemotiveerd aan hoe de toerekening
verloopt. Deze verdeelsleutels op te laten nemen in de financiële spelregels.
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4. Jaarstukken 2019
4.1

Algemeen

Het jaarverslag is opgemaakt in een prettig leesbaar format. De jaarrekening geeft het overzicht van baten en
lasten van de gehele GGD aan en tevens is een overzicht opgenomen waarin Veilig thuis uitgelicht is.
De indeling is gebaseerd op de begroting 2019. Inmiddels is door de GGD GZ een inzichtelijkere opzet gemaakt
van de begroting. Omdat de rekening de spiegel van de begroting moet zijn, zijn die verbeteringen uiteraard
nog niet zichtbaar in deze jaarrekening. Verder zijn er veel toelichtende bijlagen opgenomen. In sommige
gevallen is het niet direct duidelijk hoe de staten aansluiten op de jaarcijfers. Over het algemeen is dit na
toelichting door de GGD GZ wel te volgen. In dit rapport is hier verder geen extra aandacht aan besteed omdat
dit geen afbreuk doet aan het inzicht in de jaarrekening.

4.2

Controleverklaring accountant

De jaarstukken 2019 van de GGD GZ zijn door de accountant gecontroleerd en op 31 maart 2020 voorzien van
een goedkeurende verklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.

4.3

Fiscaliteiten

De GGD GZ voorziet geen VPB last. Er is daarom geen VPB last in de jaarrekening opgenomen.
Het bedrag aan compensabele BTW bedraagt in 2019 € 428.099.

4.4

Begroting 2019 en managementrapportages

In 2019 is de primaire begroting 2019 op een aantal momenten bijgesteld.

Deze begrotingswijzigingen zijn door het AB vastgesteld.
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4.5

Resultaatanalyse

De primaire begroting 2019 was sluitend. Na begrotingswijzigingen ontstond een nadelig saldo, wat ten laste
van de algemene reserve gebracht zou worden. Dit overeenkomstig de afspraak dat salariseffecten in het jaar
van optreden, via de algemene reserve afgewikkeld worden.
Het resultaat uit bedrijfsvoering is € 776.000 positief. Hierover zijn reeds twee bestemmingsbesluiten genomen
De jaarrekening sluit vóór mutaties in de reserves met een voordelig saldo van
Volgens bestuursbesluit van 27-6-2019 de algemene reserve
aan te vullen in verband met tekort Veilig thuis
Voordelig saldo na reservemutatie

€ 776.000
-€ 232.000
€ 544.000

Toevoegen aan de bestemde reserve voor frictiekosten huisvesting*
Resultaat na reservemutaties

-€ 504.000
€ 41.000

* Het AB heeft reeds besloten een bestemmingsreserve voor frictiekosten huisvesting te vormen. Intentie is de
vrijval van de onderhoudsvoorziening te bestemmen voor vervroegde afschrijving (€ 175.500) en frictiekosten.
De inzet van de bestemmingsreserve frictiekosten, zal alleen aangesproken worden na expliciete
besluitvorming door het AB. De vrijval van de onderhoudsvoorziening blijkt € 504.000 te zijn in plaats € 450.000
waarover bij de besluitvorming is gesproken. Maar aangezien de besteding afhankelijk is van bestuursbesluiten
en de intentie van het besluit gevolgd wordt, adviseert de adviesfunctie om in te stemmen met deze
reservemutatie.
Het resultaat wordt in de jaarrekening in zijn totaal zichtbaar gemaakt (pag 98). Maar ook wordt inzicht
gegeven in de lasten en baten van Veilig Thuis (pag 100) en de overige werkzaamheden van de GGD ( pag. 101)
Hier is te zien dat het resultaat van Veilig Thuis uiteindelijk - € 88.000 bedraagt, en het resultaat uit normale
bedrijfsvoering excl. VT € 864.000 is .
Dit resultaat excl. VT is (op hoofdlijnen) als volgt gerealiseerd:
De gerealiseerde baten ex VT zijn € 1.999.000 hoger dan begroot. Belangrijkste oorzaken zijn de hogere
bijdragen van deelnemende gemeenten van € 412.000 (+€ 232.000 zijn de een aanvulling voor de algemene
reserve en € 180.000 doorgeschoven DU-VO gelden), meer rijkssubsidies (+€ 519.000) en toename van de
overige opbrengsten + € 1.151.000). Deze overige opbrengsten zijn projecten die door derden worden
gefinancierd, en toegelicht op pagina 112 van de jaarstukken.
De gerealiseerde lasten ex VT zijn € 1.022.000 hoger dan begroot. De oorzaak van deze toename zijn gelegen
in de toename van de personele kosten (lonen en salarissen), meer uitzendkrachten, en een toename van de
overige personeelslasten. Een deel (€207.000) is het gevolg van de afgesloten CAO. Als oorzaak van de stijging
wordt vooral genoemd de uitbreiding van werkzaamheden door het binnenhalen van meer projecten, zoals bij
‘overige opbrengsten’ is aangegeven.
De verwachte verhuizing van de GGD in 2022 heeft nu reeds invloed op de afschrijvingen en de
huisvestingslasten. Door de verkorte levensduur van het pand nemen de afschrijvingen toe met € 59.000 per
jaar. Het opgebouwde bedrag voor het meerjarenonderhoudsplan is vrijgevallen (€ 503.000) en het preventief
onderhoud (€ 40.000) valt hierdoor lager uit.
De digitalisering van werkprocessen heeft er mede toe geleid dat de kosten van kantoormiddelen en
postverzending lager uitvallen (€ 83.000)
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Veilig Thuis laat als realisatie een klein tekort zien van € 88.000. De baten VT zijn ten opzichte van
begrotingswijziging 3 € 179.000 hoger. Deze hogere baten zijn gerealiseerd door hogere bijdragen van de
deelnemende gemeenten.
De lasten VT blijken € 177.000 hoger dan verwacht bij begrotingswijziging 3. Dit betreft personeelslasten,
veroorzaakt door inhuur en opleiden extra personeel. In 2019 is er sprake van een beleidswijziging: de
aanvliegroute is gewijzigd. Eerst wordt V&V ingezet, en als het echt moet, onderzoek. Dit heeft ertoe geleid dat
de verhouding van de inzet onderzoek en inzet V&V in 2019 bijna gelijk was (51% - 49%). Dit is een trendbreuk
ten opzichte van voorgaande jaren. Deze verschuiving heeft bijgedragen aan het reduceren van kosten.
De 3e begrotingswijziging van € 700.241, (AB december 2019) is toegekend om de verwachte volumegroei op te
vangen (meer meldingen, meer adviezen), achterstanden weg te werken en prijsverhogingen op te kunnen
vangen. Deze begrotingswijziging is niet gebaseerd op een P*Q raming, omdat daar te veel onzekerheden over
waren. Het in de jaarrekening bijgevoegde dienstenoverzicht VT (pagina 137) laat zien hoeveel diensten er
werkelijk geleverd zijn ten opzichte van de geraamde aantallen. De inzet en prijs per dienst is gehandhaafd op
de begroting na eerste wijziging en is niet aangepast aan de begrotingswijziging van € 700.000.
Het verloop van de begroting naar realisatie Veilig thuis voor wat betreft de deelnemersbijdragen in 2019 is als
volgt: (x 1.000)
Primaire begroting
€ 5.852
Eerste wijziging, betreft doorwerking BW 2018
231
Tweede wijziging (is BW 3 GGD)betreft een incidentele wijziging ivm verwachte hogere instroom
700
Totaal begroot
€ 6.773
Doorgeschoven budget uit 2018 voor DU VO
179
Realisatie 2019
€ 6.952

Een meer gedetailleerde toelichting van de baten en lasten staat beschreven in paragraaf 5.5 van de
jaarrekening.

4.6

Balanstoelichting

De GGD zal naar verwachting in 2022 verhuizen naar een nieuw hoofdkantoor. Het huidige hoofdkantoor aan
de Groenewoudseweg zal worden gesloopt. Als gevolg hiervan is de levensduur van de gedane investeringen
verkort tot 2022. In de jaarrekening is rekening gehouden met deze verkorte levensduur. Dit heeft vanaf 2019
een extra afschrijving tot gevolg van circa € 59.000,- per jaar tot 2022. Dit wordt gefinancierd uit de nieuw
gevormde bestemde reserve frictiekosten.

4.7

Voorstel bestemming resultaat

In de aanbiedingsbrief wordt voorgesteld om het voordelig resultaat van € 544.000 ( € 776.000 minus reeds
besloten toevoeging aan de algemene reserve van € 232.000)
Toe te voegen aan de algemene reserve:
Toe te voegen aan de bestemde reserve frictiekosten huisvesting

€ 41.000,€ 504.000,-

Geadviseerd wordt dit voorstel over te nemen.

4.8

Deelnemersbijdragen

In een tabel zijn de bijdragen per gemeente en per werkveld, als onderdeel van de totale bijdragen in het jaar
2019 (bron jaarrekening 2019 van de GGD GZ, pagina 134) opgenomen. Deze tabel is bijgevoegd als Bijlage bij
dit rapport
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5. Gewijzigde begroting 2020
Na het aanbieden van de begroting 2020 aan de gemeenteraden en de ingediende zienswijzen van de
gemeenten, heeft het DB een aangepaste begroting , begroting 2020 3.0 opgesteld en die begroting is
vastgesteld. Ten opzichte van de begroting zoals vorig jaar beoordeeld betreft dit de volgende wijzigingen met
invloed op de uniforme bijdrage.

Verder heeft het AB besloten om de verhoging tarief kinderopvang niet te accepteren , maar te handhaven op
€ 94 plus indexering. Dit besluit is verwerkt in de uniforme bijdrage op basis van facturen. (gedaald van €
1.036.000 naar € 964.000)
In 2019 zijn een aantal begrotingswijzigingen doorgevoerd die van invloed kunnen zijn op de begroting 2020
- AB 12-12-2019: eenmalige Begrotingswijziging VT 2019 + € 700.241 (niet doorwerkend in 2020)
- AB 12-12-2019: Normering van de monitor functie van VT. Het aantal uren monitoring per casus zal
worden teruggebracht van nu 15 uur naar 12 uur.
In de voorliggende begroting wordt een begrotingswijziging voorgesteld voor Veilig Thuis 2020. In paragraaf 3.1
van dit advies is een beoordeling over de begroting van Veilig Thuis opgenomen.
Begroting Veilig Thuis 2020 volgens deze begroting
Hiervan gemeente Mook en Middelaar
Ten behoeve van overige gemeenten (uniforme bijdrage)
In de begroting 2020 versie 3.0 (dus excl verhoging VT)was opgenomen
Gevraagde begrotingswijziging 2020

€ 7.179.970
€
81.490
€ 7.098.480
€ 6.257.665
€ 840.815

Het totaalbudget 2019 is overigens € 6.773.000 (met doorgeschoven middelen € 6.952.000) geweest.
De gevraagde begrotingswijziging bestaat uit een structureel en een a-structureel deel.
Voor € 201.216 betreft het incidentele extra kosten voor inwerken uitbreiding medewerkers,. Hiervoor is in
2019 reeds een deel incidenteel budget verstrekt en deze aanvraag betreft de doorloop van deze
werkzaamheden in 2020.
Verder is zicht op veiligheid in 2020 voor € 200.000 als incidentele middelen in het uniforme deel gevraagd.
Voor 2021 is dit geraamd als een dienst op basis van factuur te verrekenen.
De begrotingswijziging wordt gevraagd als uitbreiding van de gemeentelijke middelen. Bij Veilig Thuis wordt
ook een deel van de kosten vergoed vanuit de centrumgemeente. Er wordt gekeken in hoeverre de middelen
beschikbaar gesteld worden vanuit de gemeenten individueel dan wel deels vanuit de centrumgemeenten. In
de voorliggende begroting is dit (nog) geheel aan de individuele gemeenten toegerekend; dit kan gewijzigd
worden.
Voor de beoordeling van de begroting heeft het geen consequenties, voor de begrotingen van de deelnemende
gemeenten wel. In de bijlagen is een tabel opgenomen met de gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage
wanneer Nijmegen de incidentele middelen als centrumgemeente voor haar rekening neemt. Dit is afhankelijk
van een te nemen besluit daartoe.
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6. Begroting 2021
6.1

Algemeen

In 2019 is de nieuwe indeling van de Programmabegroting GGD vastgesteld. Deze indeling sluit beter aan bij de
behoeften van gemeenten, waaronder het inzicht in verschillende taken (uniforme- en facultatieve taken). In
de opgestelde begroting is geen rekening gehouden met de effecten van de Corona pandemie. Het is te
verwachten dat als gevolg hiervan de begroting 2020, maar wellicht ook de begroting van 2021, nog zal worden
bijgesteld.

6.2

BRN-normen, BBV-normen en overige kaders

In de BRN zijn aan de GGD begrotingsrichtlijnen (BRN) meegegeven voor het opstellen van de begroting 2021 en

het meerjarenplan. In het AB van 14 december 2017 is besloten dat de GGD GZ een afwijkende
indexeringsmethodiek zal gebruiken. De berekening van het indexeringspercentage op basis van deze
uitgangspunten voor GGD GZ is correct volgens deze afspraken berekend, en bedraagt voor 2020 4,56%.
In de BRN is door de deelnemende gemeenten uit de regio Nijmegen gevraagd om een korting van 1%
oplopend tot 3% in 2023 door te voeren.
Voor de GGD zou dit een bedrag van ca € 270.000 tot € 810.000 betekenen. In de begroting zijn onderstaande
bezuinigingsvoorstellen reeds verwerkt, zodat de GGD GZ voor de jaarschijf 2021 en 2022 royaal aan de
opdracht heeft voldaan en voor het laatste jaar haar opdracht bijna heeft ingevuld. De opgenomen besparing
Veilig Thuis, is hoger dan door het AB was besloten, omdat de effectuering sneller kan gaan dan werd
verwacht. Een ander verschil met het bestuursbesluit is het op PM zetten van de besparing huisvesting Tiel.
Daarvoor was in het bezuinigingsvoorstel in 2023 alvast € 75.000 ingeboekt.

Als kader heeft de GGD GZ een nieuwe gemeenschappelijke Regeling aan het AB voorgelegd. Deze is nog niet
formeel vastgesteld, maar heeft tot nu toe alleen tot positieve zienswijzen geleid en zal naar alle waarschijnlijk
ongewijzigd vastgesteld worden in de AB vergadering van juni.
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6.3

Begrotingsanalyse

De begroting 2021 voor wat betreft de uniforme bijdragen is gebaseerd op de begroting 2020 , verhoogd met
toegestane index en extra huisvestingskosten en verlaagd met ingeboekte bezuiniging. Verder met de
gevraagde uitzetting voor Veilig Thuis.
Indexering:

Volgens de BRN , GGD GZ specifiek 4,56% is € 1.059.743
Advies: de adviesfunctie adviseert akkoord te gaan met deze indexering
Nieuwbouw GGD:

Het nieuwe hoofdkantoor van de GGD is naar verwachting gereed in 2022. In de begroting 2021 is rekening
gehouden met extra financieringslasten, o.a. de aankoop van benodigde grond. Hierdoor wordt een stijging van
de huisvestingslasten verwacht van € 95.475
Advies: de adviesfunctie adviseert om akkoord te gaan met deze verwachte lastenstijging van € 95.475.
Rijksvaccinatieprogramma:

In 2021 wordt het HPV-vaccin ook beschikbaar gesteld voor jongens. Door de hieruit voortvloeiende toename
van het aantal vaccinaties wordt een totale lastenstijging verwacht van € 79.272. Deze zijn opgenomen in het
uniforme deel op basis van factuur.
Advies : de adviesfunctie adviseert om akkoord te gaan met deze verwachte lastenstijging van € 79.272.
Veilig Thuis:

Ten aanzien van de beoordeling van de begroting veilig thuis wordt verwezen naar paragraaf 3.1 van dit
rapport.
Opgemerkt wordt dat in 2020 incidentele uitgaven zijn meegenomen in de begroting, die voor 2021
geëlimineerd moeten worden alvorens de extra uitgaven te bepalen voor Veilig Thuis.
Een andere bijzonderheid is dat de besparing op uren monitoring , van 15 naar 12 uur, ook al in 2020 zijn
meegenomen
Begroting Veilig Thuis 2021 volgens deze begroting
Hiervan gemeente Mook en Middelaar
Ten behoeve van overige gemeenten (uniforme bijdrage)
Begroot 2020 excl Mook
€ 7.098.480
Hiervan incidenteel
€ 401.216
Structureel
Meerkosten 2021
Waarvan indexering 4,56% (opgenomen in de stijging van € 1.059.743)
Extra bijdrage VT

€ 7.763.064
-€ 86.439
€ 7.676.625

€ 6.697.264
€ 979.361
€ 323.770
€ 655.591

In de tabel zoals op 29 april door de GGD is toegezonden is dit opgenomen als:
Structurele last 2021
€ 858.531
Onderdeel besparing, aandeel VT
-€ 202.940
Hogere bijdrage VT
€ 655.591
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In de aanbiedingsbrief aan de Raden van de begroting 2021 wordt gevraagd naar een extra bijdrage voor Veilig
thuis 2021 van € 462.829 en voor 2020 een verhoging van € 840.681. Aangezien hier de structurele en
incidentele effecten niet geheel duidelijk gescheiden zijn, roept deze aanbieding wat vragen op. In de herziene
tabel zoals op 29 april aan de raden is verzonden, wordt duidelijk gemaakt hoe de effecten per jaar zijn, en
wordt duidelijk wat het uiteindelijk structurele effect voor Veilig Thuis is.
Acquisitiedoelstelling:

Al enige jaren stelt de GGD GZ een begroting op waarin een acquisitiedoelstelling opgenomen wordt van
€ 340.000.
In feite betekent dit een niet sluitende begroting. Al jaren wordt deze acquisitiedoelstelling ruimschoots
gehaald zodat het niet meer heeft geleid tot opmerkingen over een niet sluitende begroting, maar beschouwd
wordt als een reëel in te boeken doelstelling. Zoals de GGD zelf ook al heeft gezegd in hun presentatie aan de
raden, maakt de coronacrisis dat het onzeker wordt of deze doelstelling ook in 2020 en 2021 gehaald kan
worden. Binnen deze onzekere tijd, wordt geadviseerd deze doelstelling wel te laten staan en het risico op niet
halen te beschouwen als coronavirus risico.
Totale begroting 2021; de begroting sluit met een tekort in 2021 van € 50.000 vanwege een eenmalige extra
uitgave voor het op orde brengen van het archief. Uitgangspunt is dat er een sluitende begroting wordt
aangeleverd.
Geadviseerd wordt deze eenmalige uitgaaf ten laste van de algemene reserve af te wikkelen, zodat de
begroting sluitend is.

6.4

Deelnemersbijdragen

In paragraaf 6.3 van de programmabegroting 2021 worden de bijdragen per gemeente weergegeven. In
tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen totaaloverzicht opgenomen, maar zijn er gedetailleerde overzichten
per gemeente gepresenteerd. In de bijlage bij dit rapport wordt alsnog een totaaloverzicht weergegeven. In deze
bijlage zijn naast de uniforme bijdragen van € 24,4 miljoen eveneens de uniforme op basis van factuur ( € 2,6
miljoen) en de subsidies van gemeenten ( € 3,4 miljoen) opgenomen.
Het verloop van de deelnemersbijdragen ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2020 en de voorgestelde
wijziging is als volgt.

Verder zijn de bijdragen op factuur verhoogd met de extra kosten van het RVP.

6.5

Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting van de GGD GZ voor de periode 2021 tot en met 2024 is opgesteld per taakveld, maar ook als
overzicht van lasten en baten. De meerjarenraming wordt voor kennisgeving aangenomen.
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7. Weerstandsvermogen
7.1

Algemene reserve

Saldo Algemene Reserve per 31-12-2018:
Aanvulling Alg. Reserve wegens tekort VT 2018:
Voorgestelde resultaatbestemming 2019:
Algemene Reserve na resultaatbestemming:

€ 514.000
€ 232.000
€ 41.000
€ 787.000

De streefwaarde voor het benodigde niveau van de Algemene Reserve bedraagt € 1.102.000, en is conform
uitgangspunten berekend. De Algemene Reserve is bedoeld om de bedrijfsvoering risico’s op te vangen.
Het geraamde tekort van € 50.000 over 2021, kan ten laste van de algemene reserve gebracht worden. Na deze
mutatie is er een sluitende begroting.

7.2

Bestemmingsreserves

In 2019 is besloten (vergadering van AB van 12-12-2019) om de vrijvallende onderhoudsvoorziening (€ 504.000)
van het pand aan de Groenewoudseweg te doteren aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve frictiekosten
huisvesting.

De bestemde reserve wordt gevormd om versnelde afschrijvingslasten van het huidige hoofdkantoor de
dekken en toekomstige dubbele lasten op te vangen. Indien een bedrag resteert nadat het nieuwbouwproject
is afgerond dan vloeit dit terug in de algemene reserve of naar gemeenten afhankelijk van besluitvorming op
dat moment.

7.3

Risico’s

Pagina 86 van de Jaarrekening 2019 laat op hoofdlijnen de belangrijkste gekwantificeerde risico’s zien:

De nieuwe risico’s zijn toegelicht op pagina 67 van de begroting. De berekening van de benodigde
weerstandscapaciteit is gebaseerd op een reserve van 30% van de gecalculeerde risico’s, en wijkt af van de
berekening van de streefwaarde van de Algemene Reserve, die is gebaseerd op omzetvolumes.
Advies: De deelnemende gemeenten wordt dan ook geadviseerd om in hun paragraaf weerstandsvermogen rekening
te houden met genoemde risico’s, en het gedeelte dat niet met de Algemene Reserve wordt afgedekt, voor hun
aandeel in de gemeenschappelijke regeling op te nemen.
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1

Bijlagen
OVERZICHT VEILIG THUIS

2

DEELNEMERSBIJDRAGEN 2019

3

DEELNEMERSBIJDRAGEN 2020 en 2021
Tabel zoals verstuurd naar de raden op 29 april 2020 ivm mogelijke wijziging (voorbehoud besluitvorming Nijmegen 10 juni 2020)

4

DEELNEMERSBIJDRAGEN 2021
Bijdrage per gemeente 2021

Berg en Dal
Inwoners per 1/1/2020 (conform BRN Richtlijn)
Uniform
34.930
Uniform Gezondheid van de jeugd -9 mnd – 18 jaar3 4.930
Uniform Gezondheid van de jeugd 4 jaar – 18 jaar
Uniform Bijzondere Zorg
34.930
Uniform logopedie
34.930
Uniforme bijdrage zorgtaken
Jeugdgezondheidszorg
Algemene gezondheidszorg
Bijzondere Zorg
Veilig Thuis
Gezond Leven
IO&A
Totaal zorgtaken

28.899

26.730
26.730
26.730

28.899
28.899
28.899

18.950
18.950

Heumen

16.527
16.527

Maasdriel

24.800

NederBetuwe

24.335
24.335

Nijmegen

177.800
177.800

24.800
18.950

16.527
16.527

24.800

24.335
24.335

177.800
177.800

Tiel

West
Betuwe

42.200

51.038

42.200
42.200
42.200

51.038
51.038
51.038

West Maas
en Waal

Wijchen

19.300
19.300

41.100
41.100

Zaltbommel

28.950
28.950

19.300

41.100
28.950

Totaal

561.409
358.792
202.617
507.659
456.209

379.852
158.620
47.428
319.317
68.438
36.464

372.297
104.012
31.100
209.386
44.877
23.911

329.326
90.713
27.123
182.613
39.139
20.854

325.974
136.121
318.098
58.731
31.292

484.912
133.569
39.937
268.887
57.630
30.706

3.542.933
975.901
1.098.786
3.343.162
421.062
224.346

554.682
231.625
69.256
466.285
99.937
53.247

670.849
280.135
83.761
563.939
120.867
64.399

379.173
105.933
31.674
213.253
45.706
24.353

807.461
225.588
67.451
454.130
97.332
51.860

380.522
158.899
370.621
68.559
36.529

9.783.212
3.081.437
1.640.129
7.676.626
1.329.515
708.380

1.457.831

1.071.626

934.304

1.010.119

785.583

689.768

870.216

1.015.640

9.606.189

1.475.033

1.783.951

800.092

1.703.822

1.015.130

24.219.299

11.532

8.534

8.825

9.541

6.256

5.456

8.188

8.034

58.701

13.932

16.850

6.372

13.569

9.558

185.350

1.469.363

1.080.160

943.129

1.019.660

791.839

695.224

878.404

1.023.675

9.664.890

1.488.965

1.800.801

806.464

1.717.391

1.024.688

24.404.649

95.942
52.086
66.277

6.249
65.266
54.866

49.732
18.426

67.710
21.007

35.435
34.259
41.762

31.875
28.401
34.903

70.458
17.372

53.957
43.521
66.288

357.533
306.545
322.645

90.839
29.721

105.959
38.929

40.502
34.411
38.552

70.433
48.551
90.121

57.015
22.795

691.926
1.054.753
863.665

214.305

126.381

68.159

88.718

111.457

95.179

87.830

163.766

986.723

120.561

144.888

113.465

209.104

79.810

2.610.344

1.683.667

1.206.542

1.011.287

1.108.377

903.296

790.403

966.234

1.187.440

#######

1.609.526

1.945.689

919.929

1.926.496

1.104.498

27.014.993

24.342
22.650
10.000

16.717
19.033
22.836

28.174
17.113
32.879
-

14.670
10.860
17.535
9.724

4.673
13.392
9.829

37.000

94.000
19.004
-

535.928
93.600
1.196.739
691.333

63.730
20.280
54.428
-

27.657
39.200
31.368

7.091
14.765
8.365

30.070
40.018
11.418

14.820
17.775

891.942
156.673
1.500.954
858.012

2.517.600

Bijdragen maatwerk en subsidies gemeenten
Jeugdgezondheidzorg
Algemene gezondheidszorg
Bijzondere Zorg
Gezond Leven

Totaal uniforme bijdrage, maatwerk en

26.730

Druten

351.342
146.714
43.868
295.351
63.301
33.728

Totaal uniforme bijdrage obv factuur

Totaal maatwerk en subsidies gemeenten

25.850

Culemborg

507.856
141.884
42.424
285.627
61.217
32.617

Uniforme bijdrage obv factuur *
Huisvesting Consultatiebureaus
Toezicht en handh. Kinderopvang
Vaccinatieprogramma

Totaal uniforme bijdrage

25.850
25.850

Buren

696.033
191.722
57.325
385.956
82.720
44.074

Bijdrage huisvesting
Totaal uniforme bijdrage obv inwoners

Beuningen

44.890
31.313
8.365
84.567

56.992

58.586

78.166

52.788

27.894

37.000

113.004

1.768.235

1.263.534

1.069.873

1.186.544

956.084

818.297

1.003.234

1.300.444

#######

138.438

98.224

30.221

81.506

32.595

3.407.581

1.747.964

2.043.913

950.150

2.008.002

1.137.093

30.422.574

* voor uniforme bijdragen op factuur geld dat in de begroting inschattingen worden opgenomen op basis van inschattingen. Indien aantallen of tarieven afwijken dat wordt dit met individuele gemeenten afgerekend.
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