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Aan: de raden van de deelnemende gemeenten aan de GR GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/2020/2331/MP 
uw kenmerk:
datum: 13 oktober 2020
onderwerp: Marap GGD t/m juni 2020 en

jaarkalender 2021

Geachte raad,
Zoals gebruikelijk ontvangt u bijgaand - ter informatie - de Managementrapportage (Marap) van GGD 
Gelderland-Zuid tot en met juni 2020. Deze Marap is op 1 oktober jl. vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur van GGD Gelderland-Zuid. Daarnaast ontvangt u - eveneens ter informatie - de P&C- 
cyclus/jaarkalender 2021 van GGD Gelderland-Zuid.

Managementrapportage t/m juni 2020
In de rapportage laten wij zien hoe de productieontwikkeling was in het eerste halfjaar van 2020, hoe 
de inkomsten en uitgaven zich verhouden tot de begroting en hoe de personele bezetting en het 
ziekteverzuim waren.

De productie en het financiële resultaat van 2020 zijn geraamd voor het gehele jaar.

Corona
De uitbraak van COVID-19 en de bestrijding van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de GGD- 
organisatie en heeft daarnaast financiële gevolgen. Beide aspecten zijn in deze tussentijdse rapportage 
zoveel mogelijk per afdeling beschreven en in hoofdstuk 2 van de Managementrapportage is een 
indicatie van de financiële gevolgen opgenomen.
De ontwikkelingen ten aanzien van het coronavirus zijn nog steeds onzeker. De toekomstige 
ontwikkelingen laten zich moeilijk voorspellen; dus er is gewerkt met inschattingen voor de tweede 
helft van het jaar op basis van richtlijnen vanuit het RIVM.

Opzet rapportage
In de Programmabegroting GGD 2020 is onderscheid gemaakt in GGD brede programma's, waaronder 
het programma Onderzoek, Informatie en Advies, en werkveldspecifieke thema's/afdelingen, zoals 
Algemene Gezondheidszorg, Bijzondere Zorg, Gezond Leven, Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis.
In bijgaande Managementrapportage vindt u in hoofdstuk 3 de inhoudelijke verantwoording van de 
programma's en werkveldspecifieke thema's/afdelingen evenals de financiële overzichten. Bij Veilig 
Thuis is ook het dienstenoverzicht bijgevoegd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de 
financiële ontwikkelingen en in hoofdstuk 5 op personele kengetallen, ziekteverzuim en wordt een 
prognose gegeven van huisvestingslasten van JGZ-consultatiebureaus. Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 
een aantal risico's beschreven.
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Declaratie kosten corona naar het Rijk
In een bestuurlijk overleg tussen VWS/Minister de Jonge, VNG en GGD GHOR Nederland op 14 juli jl. 
zijn afspraken gemaakt over de compensatie van kosten die GGD'en maken voor de inzet op de 
aanpak van COVID-19. De kosten worden vergoed op basis van artikel 62 Wet publieke gezondheid en 
de artikelen 15 en 16 van het Besluit publieke gezondheid. Basis voor de compensatie is het rapport 
dat door AEF in opdracht van de VNG is opgesteld. Het rapport 'Meerkosten voor GGD'en ten gevolge 
van Corona' (zie bijlage) geeft een eerste indicatie en inschatting van de kosten op hoofdlijnen op 
landelijk niveau. In het AEF-rapport (zie bijlage) zijn de meerkosten gedefinieerd als:
* Specifieke meerkosten: Extra gemaakte kosten die direct aan Corona-activiteiten zijn toe te wijzen 

(bron- en contactonderzoek, bemonstering, etc.)
■ Overige meerkosten: Extra gemaakte kosten voor reguliere taken (bijvoorbeeld voor uitgestelde 

dienstverlening die moet worden ingehaald en leidt tot externe inhuur)
■ Specifieke meerkosten: Extra gemaakte kosten die direct aan Corona-activiteiten zijn toe te wijzen 

(bron- en contactonderzoek, bemonstering, etc.)
* Minder inkomsten: Inkomstenderving (bijvoorbeeld door wegvallen van inkomsten uit 

reizigersvaccinaties)
■ Minder uitgaven: Kosten die GGD'en minder hebben gemaakt voor reguliere dienstverlening die 

later niet wordt ingehaald (bijvoorbeeld de inkoop van vaccins).

Via de voorzitter van de Veiligheidsregio heeft GGD Gelderland-Zuid een voorschot aangevraagd bij het 
Ministerie van VWS, voor de periode tot 1 juni (le declaratie = € 2,8Mio). Vervolgens zal de GGD dit 
per maand doen. Om maatwerk te kunnen leveren en administratieve lasten te beperken worden de 
voorschotten voor de GGD rechtstreeks aan de GGD overgemaakt. De einddeclaraties voor het 
boekjaar 2020 dienen vóór 1 september 2021 toegestuurd te worden aan het Ministerie van VWS. De 
afspraken worden in principe voor 2021 verlengd.

In totaal worden de lasten voor corona voor 2020 voor GGD Gelderland-Zuid geraamd op circa 
€ 22Mio. Hiervan is € 14Mio laboratoriumkosten. Deze wordt op de gebruikelijke wijze vergoed door 
het Rijk (OGZ diagnostiek). De overige € 8Mio loopt via de declaratie aan het Ministerie van VWS. In 
onderstaande tabel ziet u de geraamde kosten voor COVID-19 van GGD Gelderland-Zuid voor 2020.

Declaratie Meerkosten
le declaratie

Raming kosten 
juli t/m 

december
Totaal

(bedragen * € 1.000,-)

Kosten testen 450 2.040 2.490

Kosten Bron- en contactonderzoek 57 701 758

Meerkosten Infectieziekten 1.730 2.205 3.935

Ondersteuning 140 140
Minder inkomsten (verrekend met minder 
uitgaven) 173 354 528

Declaratie meerkosten 2.411 5.440 7.851

1 Laboratoriumkosten 414 13.848 14.262 1

Totaal voorlopige uitgaven 2020 2.825 19.288 22.113

Er kan nog niet gesteld worden of de wijze waarop de GGD de declaratie met betrekking tot corona 
(zie boven) juist geïnterpreteerd heeft. Het controleprotocol is immers nog niet beschikbaar. Daarnaast 
nemen de lasten volgend jaar mogelijk toe, omdat mogelijk ingehuurd moet worden om achterstanden 
in te lopen en op het moment dat afgeschaald dient te worden meerdere risico's ontstaan. Hierbij valt 
te denken aan lasten voor doorlopende verplichtingen (huisvesting, teststraten etc.). Het is op dit 
moment nog niet bekend of deze elementen volgend jaar declarabel zijn.

Prognose
Ervan uitgaande dat de lasten die verband houden met corona volledig gefinancierd worden door het 
Rijk (zie boven) is het verwachte resultaat 2020 € 384.000,- positief.
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Dit positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de overheadlasten. Hier spelen twee factoren 
een rol:

1. De overheadlasten stijgen minder hard dan de extra opbrengsten;
2. Conform besluit van het Algemeen Bestuur op 25 juni 20201 worden de uniforme middelen 

ingezet voor de bestrijding van de coronacrisis, zonder dat er wordt afgerekend op de uniforme 
bijdrage. Een deel van de overhead is reeds gefinancierd, maar wordt op een andere plek 
(bestrijding corona) ingezet en gefinancierd.

De besluitvorming over het resultaat vindt, zoals gebruikelijk, plaats door het Algemeen Bestuur bij het 
vaststellen van de jaarrekening.

Uitgangspunten
De rapportage t/m juni die voorligt is gebaseerd op een tal van uitgangspunten die in meer of minder 
mate onzekerheden met zich meebrengen. Hieronder wordt een aantal uitgangspunten benoemd die 
deze rapportage in perspectief plaatst:
■ In de Marap t/m juni is geen rekening gehouden met een 2e golf. De toenmalige positieve trend 

van eind april / begin mei van een dalend aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames zet 
door. Dat betekent dat in de komende maanden toegegroeid wordt naar het reguliere 
dienstverleningsniveau.

■ Alle kosten voortvloeiend uit de bestrijding van corona en opdrachten verstrekt door de Minister 
van VWS worden vergoed door het Rijk.

■ Testcapaciteit: Op dit moment wordt door het RIVM het maximaal aantal testen op Corona voor 
onze regio in 2020 geschat op circa 242.000 stuks2. In deze rapportage is uitgegaan van 50% (le 
scenario circa 120.000 tests), omdat het aantal uitgevoerde testen op dit moment flink lager is dan 
het maximale aantal. Voor het testen van personen in het kader van COVID-19 is een bepaalde 
beschikbare capaciteit noodzakelijk. Bij drukte wordt extra personeel ingezet, bij weinig testen 
kunnen de kosten beperkt worden door de capaciteit te verlagen. Een minimale bezetting is altijd 
nodig ook als er weinig tests worden uitgevoerd. Indien het aantal tests stijgt naar het maximale 
aantal dan stijgen de lasten met circa € 1.000.000,- (niet alle lasten stijgen lineair mee).

■ Productieverlies is meegenomen op basis van inschattingen per taak. Veel van de taken van de 
GGD worden later in het jaar weer opgepakt en mogelijk wordt het productieverlies deels 
ingelopen. Hier is geen algemeen uitgangspunt gehanteerd omdat dit per taak verschilt. Het is ten 
aanzien van reizigersvaccinaties bijvoorbeeld de verwachting dat dit niet meer hersteld, terwijl de 
verwachting is dat voor de meeste andere taken wel herstel op zal treden.

Risico's
Onderstaand vindt u de belangrijkste risico's op dit moment. Een volledig overzicht is opgenomen in de 
rapportage:
■ Het coronavirus; ten aanzien van corona zijn tal van risico's te benoemen. In financiële zin is het 

belangrijkste risico de uitgangspunten die gehanteerd worden voor de declaratie. Deze zijn nog 
niet geaccordeerd door de accountant en daardoor onzeker. In deze rapportage zijn 
uitgangspunten gehanteerd conform wet- en regelgeving, interne richtlijnen (spelregels) en deels 
op basis van inschatting omdat het een nieuwe situatie betreft.

* In de uitvoering is het grootste risico het tekort aan personeel. Het werk neemt toe (meer testen 
en bron- en contactonderzoek) op het moment dat medewerkers van andere afdelingen binnen de 
GGD reguliere taken weer oppakken. Daarnaast loopt de inzet van externe medewerkers, zoals 
coassistenten, terug omdat ziekenhuizen de reguliere zorg weer verder opstarten. Dit betekent dat 
de GGD meer extern zal moeten werven in een markt die schaarste kent. Mogelijk zal minder- 
gekwalificeerd personeel geworven moeten worden.

■ Rechtmatigheid; de GGD is gehouden aan wetgeving (zowel intern als extern) ten aanzien van 
inkopen en aanbesteden. De toepassing hiervan is afhankelijk van omvang en looptijd van de 
opdracht. Het is op dit moment niet altijd mogelijk om de omvang van de opdracht op voorhand in 
te schatten waardoor mogelijk achteraf blijkt dat een zwaardere procedure gevolgd had moeten 
worden. Dit zal op een later moment blijken.

« Stijgende pensioenpremie: de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het ABP en het vooruitzicht 
dat de rekenrentes laag blijven, brengt het risico mee dat de pensioenpremies stijgen. De 
verwachting van het ABP is een stijging 1,70% per 2021.

1 Het Algemeen Bestuur heeft op 25 juni 2020 besloten om 'met gesloten beurs' capaciteit van andere uniforme 
taken van de GGD in te zetten voor COVID-19.
2 Op basis van landelijke aannames van mei 2020.
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P&C-cyclus GGD / Jaarkalender 2021
In de bijlage hebben wij de P&C-cyclus van GGD Gelderland-Zuid uitgeschreven en in schema 
neergezet, incl. de relevante data (voor bestuur, raden en ambtelijk overleg (RAO)) in 2021.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bijlagen:

1. Managementrapportage t/m juni - GGD Gelderland-Zuid
2. AEF-rapport rapport 'Meerkosten voor GGD'en ten gevolge van Corona'
3. P&C-cyclus GGD Gelderland-Zuid / Jaarkalender 2021


