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Geachte Raad,

Op grond van artikel 34 b van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) zenden wij u bijgaand 
concept jaarverslag en jaarrekening 2019 van GGD Gelderland-Zuid. De accountant heeft voor zowel 
getrouwheid als rechtmatigheid een goedkeurend oordeel afgegeven, maar nog geen controle- 
verklaring1. Inmiddels zijn de stukken ook aangeboden aan de Adviesfunctie Gemeenschappelijke 
Regelingen Regio Nijmegen. De Adviesfunctie zal haar advies over deze jaarstukken eind april 
uitbrengen.

In het inhoudelijk jaarverslag 2019 (zie bijlage) wordt toegelicht welke werkzaamheden GGD 
Gelderland-Zuid in 2019 op het terrein van de publieke gezondheidzorg heeft verricht en welke 
resultaten ze daarbij geboekt heeft. De digitale versie van het jaarverslag is in te zien via deze link: 
http://iaarverslaq.qqdqelderlandzuid.nl/2019/cover/

Daarnaast worden in de bijgevoegde jaarrekening 2019 de baten en lasten van 2019 van GGD 
Gelderland-Zuid in beeld gebracht. Onderstaand treft u het resultaat aan van de jaarrekening 2019 en 
een (korte) verklaring van het resultaat.

Ontwikkelingen pandemie Coronavirus COVID-19
Op het moment van opstellen van deze brief en de jaarrekening volgen de ontwikkelingen ten aanzien 
van het Coronavirus COVID-19 zich in snel tempo op. Duidelijk is nu al dat de GGD, vanwege haar rol 
in deze crisis, voor 2020 hogere lasten zal hebben dan verwacht en dat overige werkzaamheden later 
worden afgerond dan gepland. Dit heeft geen effect op het resultaat dat in de jaarrekening 2019 
gepresenteerd wordt.

1 De reden hiervoor is dat er landelijk bepaald is door de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA) dat 
er in de controleverklaring een opmerking opgenomen moet worden over de Corona-crisis. Zodra de 
controleverklaring in ons bezit is, wordt deze z.s.m. gestuurd naar de gemeenten.
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Resultaat
De GGD sluit het jaar 2019 af met een positief resultaat van € 41.000. De gewijzigde begroting 2019 
was € 207.000 negatief als gevolg van de hogere Cao-stijging dan in de begroting werd voorzien. Het 
verschil is € 248.000 positief t.o.v. de vastgestelde Managementrapportage van juni 20192 en de 
vastgestelde begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis3.

Gezien het feit dat de algemene reserve nog niet de streefwaarde heeft bereikt, wordt voorgesteld 
het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Inclusief de genoemde € 41.000 
zou de algemene reserve oplopen tot € 786.000. De algemene reserve is daarmee 71% van de 
streefwaarde en dekt 34% van de gekwantificeerde risico's af. Gezien het huidige risicoprofiel van GGD 
Gelderiand-Zuid, gevoegd bij het additionele risico dat ontstaat vanwege het Coronavirus, geeft het 
Dagelijks Bestuur een waarschuwing af voor 2020. Op basis van de huidige inzichten zal er een forse 
overschrijding zijn waar het infectieziektebestrijding betreft (mede afhankelijk van de maatregelen die 
de Rijksoverheid neemt ten aanzien van de financiering). Daarnaast zal dit effect hebben op de overige 
werkzaamheden van de GGD.
Het weerstandsvermogen is zoals bekend niet voldoende om grote risico's op te vangen. Gemeenten 
worden geadviseerd hiermee rekening te houden.

De resultaatsbestemming is daarmee als volgt:
Toevoegen aan de algemene reserve € 41.000,-
Toevoegen aan de bestemde reserve frictiekosten huisvesting * € 504.000,-

* Op 12 december 2019 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een voorstel om een bestemde 
reserve te vormen voor frictiekosten die verband houden met de nieuwbouw. De dotatie aan deze 
voorziening bestaat volledig uit de vrijval van de voorziening groot onderhoud die in de achterliggende 
periode gevormd is voor het huidige hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg. Deze voorziening was 
gevormd om toekomstig groot onderhoud te financieren. Met het besluit van het Algemeen Bestuur om 
een nieuw hoofdkantoor te realiseren en het besluit van de gemeente Nijmegen om het pand te slopen 
komt deze voorziening te vervallen.

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.

Voor de belangrijkste verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting, zie bijlage 1.

Acquisitie
De GGD heeft de opdracht om een 'ondernemende GGD' te zijn. Dit vertaalt de GGD door 
ontwikkelingen goed te volgen, uitdagingen op te pakken en te innoveren op zowel de inhoud van het 
werk als op de aanpak. Hierdoor kan de GGD de gemeenten op een eigentijdse manier blijven 
ondersteunen. Deze ontwikkelende opstelling, waarbij de GGD veel samenwerkt met netwerkpartners, 
leidt er tevens toe dat we goed op de hoogte zijn van subsidiemogelijkheden bij het Rijk en 
gezondheidsfondsen die worden benut ten behoeve van gemeenten. In 2019 was de voorafgestelde 
acquisitie-doelstelling € 340.000 (netto). In totaal is voor circa € 550.000 netto (€ 1.700.000 bruto) 
aan extra opdrachten gehonoreerd. Dit illustreert dat de GGD in staat is om de inhoudelijke 
vernieuwingen en kansen die er zijn, op te pakken en te verzilveren.

De GGD valt onder de regelgeving van Single Information Single Audit (SISA). Dit betekent dat de 
vastgestelde jaarrekening vóór 15 juli 2020 aangeleverd moet zijn bij het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. Daarnaast dient de jaarrekening eveneens vóór 15 juli 2020 toegezonden te worden aan 
Gedeputeerde Staten (artikel 34. lid 4 Wgr). Vandaar dat de vaststelling van de Jaarstukken 
geagendeerd staat op de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2020.

2 Reeds aan u toegestuurd op 10 oktober 2019.
3 In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 2019.
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Wij verzoeken u daarom de behandeling van de jaarstukken 2019 in april/mei te plannen en uw 
zienswijze liefst vóór 27 mei 20204 aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken.

Tot slot laten wij u weten dat de GGD graag bereid is om in uw raad of in een raadscommissie nadere 
toelichting te geven op de concept jaarstukken 2019. U kunt hiervoor contact opnemen met de GGD.

Bijlagen: De belangrijkste verschillen t.o.v de gewijzigde begroting
Concept Jaarverslag 2019 
Concept Jaarrekening 2019

4 Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 8 juni 2020 uw zienswijze bespreken en hiermee 
de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni voorbereiden. Mocht de raad 27 mei niet halen voor de 
zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 27 mei de zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval kan de 
raad de zienswijze meegeven aan het betreffende AB-lid t.b.v. besluitvorming in het AB van 25 juni 2020.
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Bijlage 1:

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting:
(I=incidenteel; S=structureel)

Opbrengsten
Rijksvaccinatieprogramma I/S [d 460.000

Personeelslasten
Formatie gezondheidsmakelaars I
Extra personeelslasten Rijksvaccinatieprogramma I/S

225.000
250.000

Afschrijvingen
Lagere afschrijvingen door stelselwijziging 2018 I
Hogere afschrijvingen ivm nieuwbouw I

220.000

59.000

Huisvesting
Vrijval voorziening groot onderhoud 563.000

Overige materiële kosten 
Vrijval post onvoorzien 
Inkoop ondersteunende diensten 
Overige verschillen

I H 175.000
I/S B 125.000
I/S B 7’000

Reserves
Dotatie bestemde reserve frictiekosten huisvesting 504.000

Samenvatting
I [§] 170.000
I/S B 78.000
Totaal B 248.000


