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ONDERWERP 

Gecombineerde jaarrekening en jaarverslag 2019 GR GGD Zeeland 

Geachte raadsleden, 

Bijgevoegd ontvangt u de gecombineerde jaarrekening en jaarverslag (jaarstukken) van de 
Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
(GGD) Zeeland over 2019, inclusief de accountantsverklaring. Op 10 juli heeft het AB van de 
GGD de gecombineerde jaarstukken 2019 vastgesteld. 

Net als vorig jaar krijgt u de jaarstukken van de GGD ter informatie aangeboden. Dit is in lijn 
met de Wet gemeenschappelijke regelingen en de modelregeling van de VZG voor 
gemeenschappelijke regelingen (zoals opgenomen in het rapport ‘Aanpak voor een goede 
samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen’, artikel 27, lid 2) en de 
GR GGD. 

Accountantsverklaring 2019 
Volgens de accountant geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van de 
GGD op 31 december 2019. Dit in overeenstemming met het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit oordeel geldt niet voor het onderdeel 
Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ). De accountant geeft namelijk – net als vorig jaar - een 
verklaring af met oordeelonthouding voor 
rechtmatigheid en – dit jaar - een oordeel met beperking voor getrouwheid. 

Toelichting verklaring accountant 
Rechtmatigheid gaat over of er sprake is van recht op zorg. Hierover bestaat bij de 
accountant onzekerheid over bekostigde jeugdhulp ter waarde van 29,4 miljoen euro: 
1. Ontbreken van beschikkingen en documenten bij gemeenten zorgen voor een 
onzekerheid van 5,9 miljoen euro; 
2. Het ontbreken van aantoonbare verwijzingen naar specialistische jeugdhulp (door 
bijvoorbeeld de huisarts) zorgt voor een onzekerheid van 23,5 miljoen euro. 

Getrouwheid gaat over of zorg daadwerkelijk geleverd is. Bij de beoordeling van 
rechtmatigheid en getrouwheid leverde dit een onzekerheid op van 4,5 miljoen: 
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1. Ontbrekende controleverklaringen bij de productieverantwoording van zorgaanbieders 
levert een 
onzekerheid op over 3,2 miljoen en 0,6 miljoen nog niet goedgekeurde zorgrekeningen; 
2. Onzekerheden van 0,7 miljoen euro op de kruispostrekening zijnde nog niet betaalde 
rekeningen 
over 2019 omdat de declaraties (nog) niet voldoen aan de eisen. 

De accountant constateert dat de onzekerheid over de rechtmatigheid duidelijk is 
afgenomen ten opzichte van de jaarrekening 2018. Dit komt door de aanvullende eisen die 
de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland stelt aan de accountantsverklaringen van 
zorgaanbieders. Deze moeten hun accountant laten kijken naar de verwijzingen van 
bijvoorbeeld huisartsen die de basis zijn van de geleverde hulp. Een deel van de 
accountantsverklaringen voldoet nog niet aan deze eis. De accountant beveelt dan ook aan 
om bij de zorgaanbieders erop aan te dringen aan deze aanvullende eisen te voldoen. 
Hierdoor kan de onzekerheid over de rechtmatigheid nog verder beperkt worden. Verder 
beveelt de accountant aan dat IJZ de gemeenten vragen verbeteringen door te voeren in de 
onderbouwing van afgifte van beschikkingen. 

Rekeningresultaat 
Het jaar 2019 heeft een positief exploitatiesaldo van € 621.000. Dit voordeel is voor een 
belangrijk deel toe te schrijven aan incidentele voordelen zoals hogere opbrengsten van de 
vaccinatiecampagne tegen meningokokken, extra opbrengsten uit markttaken, vrijval van 
crediteuren en/of verplichtingen, en resultaten op projecten. 

Bestemming resultaat 
Het AB GGD heeft tijdens de vergadering van 10 juli 2020 besloten het advies van de BC 
GGD over de bestemming van het rekeningresultaat te volgen. Dit betekent dat een bedrag 
van € 520.936 terug komt naar de gemeenten. Naar rato van gemeentelijke bijdrage krijgt de 
gemeente Vlissingen € 59.300 terug. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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