
POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN  TELEFOON 0118-487000  EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL
FAX 0118-410218  IBAN: NL36BNGH0285008889  BIC: BNGHNL2G

Gemeenteraad Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV VLISSINGEN

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
1108792 / 1111876 28 augustus 2019

BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN

L. de Regt Paul Krugerstraat 1 0118-487118 1

ONDERWERP

Ter informatie: gecombineerde jaarrekening/jaarverslag 2018 GR GGD Zeeland

Geachte heer/mevrouw,

Bijgevoegd ontvangt u de gecombineerde jaarrekening/jaarverslag
(jaarstukken) van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
(GGD) Zeeland over 2018, inclusief de accountantsverklaring. Op 5 juli heeft het AB van de 
GGD de gecombineerde jaarrekening/jaarverslag 2018 vastgesteld.

Net als vorig jaar krijgt u de gecombineerde jaarrekening/jaarverslag van de GR GGD 
Zeeland 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 vooruitlopend op de aanpassing van de 
GR GGD (raadsplanning oktober 2019).

Accountantsverklaring
De accountant heeft geoordeeld dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte 
en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva. 
En dat de rekening in overeenstemming is met het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV).

Wel geeft de accountant een verklaring van oordeelsonthouding af naar aanleiding van het 
onderdeel Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland. De accountant heeft niet voor alle cliënten 
waarvoor zorg vergoed is, vast kunnen stellen dat er recht op zorg bestaat. Dit betreft 
hoofdzakelijk zorgverlening waaraan een doorverwijzing van een externe, zoals een 
huisarts, ten grondslag ligt. Deze doorverwijzingen worden rechtstreeks verstuurd aan de 
zorgaanbieders waardoor gemeenten en GGD hier geen inzicht in hebben.

Bestemming positief resultaat
Tijdens de raadsinformatiebijeenkomsten die op 15 en 17 april 2019 hebben 
plaatsgevonden in Terneuzen en Goes is aangegeven dat de GGD Zeeland een positief 
resultaat verwachtte over 2018 van ca. € 575.000,--. Dit vooral vanwege positieve resultaten 
uit projecten en niet ingevulde vacatures (met name jeugdartsen). Uit de controle van de 
accountant is naar voren gekomen dat het resultaat van de Gemeenschappelijke Regeling 
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GGD inclusief inkooporganisatie Jeugd € 1.411.396 bedraagt; dit resultaat vindt u terug in 
deze jaarrekening. Het verschil zit voornamelijk in de € 758.254 die in 2018 is ontvangen 
van het Rijk uit de decentralisatie uitkering transformatiefonds (bestemd voor de uitvoering 
van het transformatieplan jeugd Zeeland) en waar in 2018 nog geen middelen van zijn 
uitgegeven. 

Het voorstel van de GGD was om het volledige positieve resultaat (excl. Uitkering 
transformatiefonds Jeugd) toe te voegen aan de reserves: deels aan de Egalisatie reserve 
Jeugd en deels aan de Algemene Reserve. De Begeleidingscommissie heeft echter 
geconstateerd dat de toevoeging van het volledige positieve resultaat van 2018 aan de 
reserve niet past binnen de norm van de VZG (reserve mag maximaal 5% van de 
exploitatielasten zijn). Van het positieve resultaat (€1.411.396) zal € 1.260.068 toegevoegd 
worden aan de reserves en zal € 231.590 terugbetaald worden aan de deelnemers aan de 
GR. Naar rato van de betaalde bijdragen aan de GGD exclusief de jeugdzorgcomponent 
ontvangt de Gemeente Vlissingen € 26.312.

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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Onderwerp jaarrekening/jaarverslag 2018

Geachte leden van de raad,

Bijgevoegd ontvangt u, ter informatie op verzoek van de Zeeuwse gemeenten, de conceptversie 
van de gecombineerde jaarrekening/jaarverslag van de Gemeenschappelijke regeling Gemeen
schappelijke Gezondheidsdienst Zeeland over 2018.
Het betreft de voor de programma's Publieke Gezondheid, Veilig Thuis en Inkooporganisatie 
Jeugdhulp Zeeland geconsolideerde jaarstukken over 2018.
Tevens ontvangt u de accountantsverklaring.
Toetsing van deze stukken vindt plaats door de Begeleidingscommissie GGD vanuit de VZG. Het 
advies van de begeleidingscommissie wordt separaat aan de Zeeuwse gemeenten gestuurd. De 
controle op de jaarstukken 2018 kon pas plaatsvinden op het moment dat de jaarstukken van 
alle jeugdzorg aanbieders in Zeeland compleet waren, dat is dan ook de reden dat u nu pas deze 
informatie ontvangt.
De GGD heeft alle informatie aangeleverd aan de accountant om voor 1 juni 201 9 de jaarrekening 
te controleren. Tot nog toe werden, conform de huidige Gemeenschappelijke Regeling GGD 
2014, de jaarstukken voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden van alle afzonderlijke 
gemeenten. Hiervoor werd de wettelijke reactietermijn van 8 weken aangehouden. In lijn met de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen en vooruitlopend op de vernieuwde 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) 
ontvangt u de jaarstukken dit keer ter informatie. Daarmee is het haalbaar de jaarstukken tijdig 
(vóór 15 juli) aan te leveren bij Gedeputeerde Staten en de ministeries van Volksgezondheid, 
Welzijn & Sport en Justitie & Veiligheid en te voldoen aan de eisen die deze organen stellen.
De jaarstukken 2018 worden besluitvormend geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling op 5 juli 2019.

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomsten die op 15 en 17 april 2019 hebben plaatsgevonden in 
Terneuzen en Goes is aangegeven dat de GGD Zeeland een positief resultaat verwachtte over 
2018 van ca. € 575.000,-. Dit vooral vanwege positieve resultaten uit projecten en niet inge
vulde vacatures (met name jeugdartsen). Uit de controle van de accountant is naar voren geko
men dat het resultaat van de Gemeenschappelijke Regeling GGD inclusief inkooporganisatie 
Jeugd € 1.411.396 bedraagt; dit resultaat vindt u terug in deze jaarrekening. Het verschil zit 
voornamelijk in de € 758.254 die in 2018 is ontvangen van het Rijk uit de decentralisatie uitkering 
transformatiefonds (bestemd voor de uitvoering van het transformatieplan jeugd Zeeland) en 
waar in 2018 nog geen middelen van zijn uitgegeven.



In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik,

namens het Algemeen Bestuur, 
hoogachtend,

Ronald de Meij
Directeur Publieke Gezondheid/ 
ambtelijk secretaris Algemeen Bestuur

Bijlagen:
- Concept-jaarrekening/jaarverslag 2018
- Controleverklaring accountant

■2-



Zeeland

Jaarverslag en Jaarrekening 2018 
GR GGD Zeeland

29 mei 2019

Deloitte Accountants B.V. i
Voor identificatiedoeleindeii.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 mei 2019



Inhoud
Jaarverslag....................................................................................................................................................................4

1. Inleiding jaarverslag.........................................................................................................................................4

2. Programmaverantwoording............................................................................................................................5

2.1 Programma Publieke Gezondheid.........................................................................................................5

2.1.1 Programmalijn Fysieke veiligheid en bescherming........................................................................5

2.1.2 Programmalijn Gezondheid in de wijk............................................................................................ 8

2.1.3 Programmalijn Kennis, Innovatie en Monitoring.........................................................................11

2.1.4 Programmalijn Sociale Veiligheid................................................................................................... 13

2.2 Programma Veilig Thuis....................................................................................................................... 15

2.3 Programma Uitvoering Inkooporganisatie Jeugd Zeeland..............................................................17

2.4 Overhead.................................................................................................................................................20

2.5 Algemene dekkingsmiddelen.............................................................................................................. 20

2.6 Vennootschapsbelasting...................................................................................................................... 20

2.7 Onvoorzien............................................................................................................................................. 20

2.8 Jeugdhulp (zorg in natura)...................................................................................................................20

3. Paragrafen....................................................................................................................................................... 21

3.1 Onderhoud kapitaalgoederen............................................................................................................. 21

3.2 Bedrijfsvoering.......................................................................................................................................21

3.3 Verbonden partijen...............................................................................................................................25

3.4 Financiering............................................................................................................................................ 26

3.5 Weerstandsvermogen en risicobeheersing...................................................................................... 28

Jaarrekening................................................................................................................................................................ 33

4. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.................................................................................... 33

5. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting per programma.............................. 38

5.1 Programmalijn Fysieke Veiligheid & Bescherming...........................................................................38

5.2 Programmalijn Gezondheid in de Wijk..............................................................................................38

5.3 Programmalijn Kennis, innovatie en monitoring............................................................................. 39

5.4 Programmalijn Sociale Veiligheid........................................................................................................39

5.5 Programma Veilig Thuis.......................................................................................................................40

5.6 Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland...............................................................................................41

5.7 Overhead................................................................................................................................................ 42

5.8 Algemene dekkingsmiddelen.............................................................................................................. 44

Deloitte Accountants B.V. i
Voor identificatiedoeleindeii.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 mei 2019



5.9 Vennootschapsbelasting......................................................................................................................45

5.10 Onvoorzien............................................................................................................................................. 46

5.11 Jeugdhulp (zorg in natura)...................................................................................................................46

5.12 Wet Normering Topinkomens 2018................................................................................................... 49

6. Overzicht van baten en lasten per taakveld.............................................................................................52

7. Incidentele/structurele lasten en baten................................................................................................... 54

8. Balans per 31 december..............................................................................................................................55

9. Grondslagen van resultaatbepaling en waardering.................................................................................56

10. Toelichting balans..................................................................................................................................... 58

10.1 Activa....................................................................................................................................................... 58

10.2 Passiva.....................................................................................................................................................62

10.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen......................................................................................68

11. Rechtmatigheid..........................................................................................................................................69

11.1 Beheersingsmaatregelen rechtmatigheid......................................................................................... 69

11.2 Begrotingsrechtmatigheid....................................................................................................................69

12. Vaststelling jaarrekening 2018................................................................................................................ 71

Deloitte Accountants B.V. i
Voor identificatiedoeleindeii.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 mei 2019



Jaarverslag

1. Inleiding jaarverslag

We zijn trots op wat we samen met gemeenten, burgers en samenwerkingspartners in 2018 hebben 
bereikt. Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van de verdere ontwikkeling van de samenwerking met 
gemeenten en andere partners. Vanuit de overtuiging dat investeren in signalering, preventie en innovatie 
- vanuit de leefwereld van burgers en via een integrale aanpak en samenwerking - van grote 
maatschappelijke waarde is.

De GGD Zeeland heeft in 2018 een nieuwe visie ontwikkeld. Deze visie is in nauwe samenwerking met 
medewerkers, gemeenten en allerlei stakeholders tot stand gekomen. De visie van GGD Zeeland is 
'samen werken aan een gezonder en veiliger leven in Zeeland'. Deze visie is de basis van waaruit wij 
werken samen met burgers, gemeenten en samenwerkingspartners. Gezonder en veiliger leven in Zeeland. 
Dat krijgen we als GGD natuurlijk niet voor elkaar zonder samenwerking met anderen. Onze bijdrage aan 
zorgen dat Zeeuwen een leven lang mee kunnen doen, is onderdeel van een groter geheel, een gedeelde 
maatschappelijke opgave. In dit jaarverslag leggen we verantwoording over de inhoud en de middelen die 
daarvoor zijn ingezet. Het is opgebouwd rondom de programma's Inkoop Jeugdhulp, Publieke Gezondheid 
en Veilig Thuis.

We zijn er voor alle inwoners van Zeeland, waarbij we ons ook richten op mensen in kwetsbare situaties. 
In toenemende mate slagen we erin om deze mensen in beeld te krijgen en toe te leiden naar de juiste 
hulp. Tegelijkertijd zien we dat het aantal mensen dat hulp krijgt stijgt en dat de grenzen in de 
beschikbaarheid van zorg in het zicht komen. Daarom is het noodzakelijk dat we een verdere beweging 
maken naar de voorkant; effectiever met elkaar worden met preventie. De komende beleidsperiode gaan 
we hier volop mee aan de slag. Samen met onze medewerkers, gemeenten, de inwoners van onze regio en 
samenwerkingspartners.

Ronald de Meij,
Directeur Publieke Gezondheid GGD Zeeland

Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 mei 2019
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2. Programmaverantwoording

2.1 Programma Publieke Gezondheid
Dit programma omvat de volgende programmalijnen:
• Fysieke Veiligheid en Bescherming
• Gezondheid in de Wijk
• Kennis - Innovatie - Monitoring
• Sociale Veiligheid

2.1.1 Programmalijn Fysieke veiligheid en bescherming

Meerdere (partner-)organisaties zijn actief op het terrein van de fysieke veiligheid en bescherming. Elke organisatie 
heeft daarin eigen taken en aandachtsgebieden. Bij de GGD gaat het vooral om de de bescherming van de 
volksgezondheid. Vakgebieden waarop de GGDinfectieziekte-bestrijding, medische milieukunde, technische hygiëne 
zorg, publieke gezondheid voor Asielzoekers en samenwerking in het kader van de Geneeskundige Hulpverlening bij 
Ongevallen en Rampen (GHOR). Al deze taken staan beschreven in het online activiteitenboek van de GGD. Juist omdat 
meerdere organisaties actief zijn op dit domein staat binnen deze programmalijn afstemming en samenwerking (in 
beleidsontwikkeling en uitvoering) met gemeenten en stakeholders centraal. We gaan uit van het de vraag uit de 
samenleving en voorkomen dubbel en 'langs elkaar' werken. Dit krijgt onder andere vorm via multidisciplinair overleg 
met gemeenten, de Veiligheidsregio en de GGD. Speerpunten voor het jaar 2018 zijn in het MDO besproken en 
vastgelegd.

Aparte aandacht verdient het project "Gezond en Veilig", met als doel een efficiënte en effectieve samenwerking bij 
rampen en crisis tussen de domeinen Gezondheid en Veiligheid te bevorderen. Vanuit dit project vinden diverse acties 
plaats, zoals stages door medewerkers van GGD en VRZ bij elkaar om eikaars activiteit beter te leren kennen. 
Daarnaast worden de processen meer ingericht vanuit het gezichtspunt van de burger. Voor de burger moet het niet 
uitmaken wie hij aan de telefoon krijgt, als er maar een antwoord komt op de vraag.

Welke richtingen denken we 
op te gaan:

Wat gaan we daarvoor doen: Wat hebben we bereikt in 2018:

Het project Gezond en Veilig 
krijgt verdere uitwerking. De 
medewerkers vanuit het 
veiligheidsdomein worden 
meer met de medewerkers 
vanuit het
Gezondheidsdomein
verbonden.

Diverse acties vanuit het project 
worden gestart. Denk daarbij aan 
het beschrijven van procedures 
vanuit burgerperspectief, het 
verhogen van het 
"crisisbewustzijn" bij GGD 
medewerkers en het stage lopen 
bij elkaar.

Gezond en Veilig is begin 2018 
geïntegreerd binnen de structuurnotitie 
crisisorganisatie publieke gezondheid GGD- 
GHOR ('Quo Vadis'). Op basis van een, 
begin dit jaar uitgevoerde, 
knelpuntenanalyse is er ingezet op
- aanpassen crisisorganisatie GGD met 
betere afstemming op de GHOR en andere 
ketenpartners;
- OTO beleid zowel mono- als 
multidisciplinair verder uitwerken;
- vergroten bewustzijn medewerkers GGD 
onderdeel te zijn van een crisisorganisatie; 
Verder is het proces PsychoSocialeHulp 
(PSH) per 1 juli 2018 opnieuw ingericht met 
een 24x7 piketregeling, heldere 
omschrijving van rollen en nieuwe 
samenwerkingsaf-spraken met partners.

Publieke Gezondheid 
Asielzoekers blijft op orde.

We volgen de landelijke 
richtlijnen van COA/ PGA en 
maken waar nodig capaciteit vrij.

De landelijke richtlijnen zijn gevolgd. 
Overleg met gemeenten heeft niet geleid 
tot nadere afspraken over extra inzet.

Deloitte Accountants B.V. i ^
Voor identificatiedoeleindeii.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 mei 2019



Daarnaast wordt er op vraag 
extra ingezet op publieke 
gezondheidsbevordering van 
statushouders

Met gemeenten maken we 
afspraken over het eventueel 
verleggen van prioriteit binnen de 
reguliere werkzaamheden.
Een werkgroep met ambtenaren 
van gemeenten en GGD heeft zich 
over de Publieke Gezondheid van 
statushouders gebogen. Vanuit 
deze werkgroep vindt afstemming 
plaats tussen de behoefte die 
door gemeenten vastgesteld 
wordt en het aanbod wat vanuit 
de GGD beschikbaar is. Er zal een 
project "kwetsbare statushouders 
aan zet met gezondheid" gestart 
worden samen met enkele 
andere GGD'en.

Een ambtelijke werkgroep is 2x bij elkaar 
geweest.
Het project "kwetsbare statushouders aan 
zet met gezondheid" is met gemeenten 
besproken. In overleg is besloten het 
project niet op te pakken.

Voor JGZ medewerkers is een bijeenkomst 
georganiseerd rondom 
statushouders(kinderen) en cultuursensitief 
werken. In het najaar vindt nog een 
bijeenkomst plaats. Bij de invulling is 
samengewerkt met medewerkers van het 
VNG-programma (OTAV). Zie voor meer 
informatie over de inzet van GGD Zeeland 
voor de gezondheid van statushouders de 
VNG-publicatie van april 2018 (terug- en 
vooruitblik gezondheid statushouders regio 
Zeeland, april 2018).

Verdere borging en 
versterking van de basis taken 
infectieziektebestrijding in 
een zelforganiserend team. 
Voortgang en intensivering 
ingezette weg regionale 
aandacht voor 
Antibioticaresistentie (ABR) 
en 'one health'.

Een passende bijdrage aan de 
infectieziektebestrijding 
nieuwkomers, met name 
statushouders.

Afstemming van beleid ten 
aanzien van de nieuwe 
Omgevingswet en de Publieke 
gezondheid.

We werken cyclisch aan 
kwaliteitsverbetering van onze 
taken in een (nog steeds) 
veranderend werkveld.
We participeren volop in twee 
(boven)regionale netwerken t.b.v. 
de ABR bestrijding en 'one 
health'.

We volgen de landelijke 
richtlijnen en maken waar nodig 
capaciteit vrij.
Met gemeenten maken we 
afspraken over het eventueel 
verleggen van prioriteit binnen de
reguliere werkzaamheden.______
Mogelijkheden van afstemming 
verkennen in multidisciplinaire 
overleggen tussen gemeenten, 
GGD, RUDen VRZ.

Het COA sloot in augustus het azc in Goes 
echter in november is het centrum weer 
opengegaan voor opvang van maximaal 
driehonderd asielzoekers voor een periode
van een jaar.________________________
Verdere borging en versterking van de 
basistaken infectieziekten is niet 
gerealiseerd.
De bijdrage aan beide projecten t.b.v. de 
ABR bestrijding (Zuid West Nederland, 
Brabant, Limburg, Vlaanderen) verloopt 
naar tevredenheid en volgens plan.
Er zijn verbindingen en/of 
samenwerkingsafspraken gemaakt met 
thuiszorg, eerste- en tweedelijns zorg, 
scholen en kinderdagverblijven.
De activiteiten zijn volgens de landelijke 
richtlijnen uitgevoerd.
We hebben geen capaciteit hoeven 
vrijmaken voor de infectiebestrijding van 
nieuwkomers.

Er is op verschillende manieren afstemming 
bereikt en een bijdrage geleverd aan het 
uitwisselen van kennis:
- samenwerkingsplatform omgevingswet 
Zeeland (SPOZ) en praktijksessies;
- Bijdrage in trajecten omgevingsvisie: o.a. 
Provincie Zeeland, Landelijk gebied 
Schouwen-Duiveland, Terneuzen - Pilot Sas 
van Gent, Vlissingen;
- kennis- en netwerkmiddagen 
georganiseerd door regionale partners;
- Regulier afstemmingsoverleg GGD, VRZ en 
RUD;
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- Gezamenlijke workshop omgevingswet bij 
de gemeenteraadsbijeenkomsten;
- Bijdrage workshop omgevingsgerichte 
aanpak (APG, MMK) voor gemeente 
ambtenaren, ketenpartners, e.e.a. 
gerealiseerd;
- Deelname aan gemeentelijke 
klimaatstresstesten;
- Verder verbreden regionaal netwerk, o.a. 
kennismaking Zeeuwse Milieu Federatie;
- Opzet dashboard gezonde leefomgeving 
zeelandscan (EPI, MMK).

Primitieve begroting 2018 Gewijzigde begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo V/N
Fysieke Veiligheid 
& Bescherming 1.113.799 1.036.058 845.829 190.230

Kosten 2.213.748 2.260.175 2.201.631 58.545
Opbrengsten -1.099.949 -1.224.117 -1.355.802 131.685

Eindtotaal 1.113.799 1.036.058 845.829 190.230
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2.1.2 Programmalijn Gezondheid in de wijk

Welke richtingen denken we
op te gaan:_______________
Innovatieve manieren van 
werken ontwikkelen. Gericht 
op een efficiëntere manier 
van (samen)werken.

Wat gaan we daarvoor doen: Verantwoording 2018

Projecten starten samen met HZ en 
andere partners. Denk aan Google 
Glass gebruik bij de JGZ en slim 
informatie delen door 
verschillende partners die allemaal 
het kind volgen. Hierdoor hopen 
we dat er niet door meerdere 
partners hetzelfde wordt gedaan 
bij het kind.

Structurele samenwerking met HZ in het 
onderzoeken van maatschappelijke 
vraagstukken (door studentengroepen of 
samen met lectoraten van verschillende 
opleidingen) is vastgelegd in een plan van 
aanpak.
Er is een start gemaakt met het structureel 
positioneren van publieke gezondheid en 
veiligheid in de verschillende courses van de 
HZ via bijvoorbeeld gastlessen.
In 2018 is een eerste pilot van het 
waterdrinkproject Sam de Waterman (in 
samenwerking met de Vitale revolutie en 
lectoraat healthy region) afgerond op 15 
basisscholen en is een tweede pilot 
voorbereid.
Diverse projecten worden uitgevoerd, zijn 
afgerond of zijn toegewezen:
Het project 'Iedereen op school veilig en 
seksueel gezond' voor het VO is afgerond. 
Verschillende door ZonMW gehonoreerde 
projecten gericht op innovatie en 
onderbouwing JGZ zijn gestart en lopen door 
in 2019 en of 2020.
Een nieuw project gericht op de 
'kosteneffectiviteitstudie SPARK' is eind 2018 
gehonoreerd door ZonMw. Deze start in

Aansluiting bij integrale 
kindcentra Zeeland.

Investeren in relatie met scholen.
2019.________________________________
Een verdere uitbreiding van structurele 
inbedding van JGZ in (zorgstructuur) 
basisonderwijs heeft plaatsgevonden. Met 
name in Oosterschelderegio en Zeeuws- 
Vlaanderen. Bij de uitvoering ervan is een 
grote mate van ouderbetrokkenheid.
Door een nauwe verbinding met de toegang 
tot jeugdhulp en de ondersteuning in het 
onderwijs in de diverse gemeenten, komt op 
lokaal niveau een integraal afgestemd 
zorgaanbod tot stand.
Er zijn twee pilots gestart (één bij een IKC in 
wording en in één op een brede school). Er is 
2018 ingezet op laagdrempelige spreekuren 
op locatie, meer contact tussen de 
professionals en er is een start gemaakt met 
een gezonde fysieke omgeving. De pilots 
lopen door in 2019. In juli 2019 vindt er een 
tussenevaluatie plaats.
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Aanbieden Gezonde School 
concept op scholen.

Aandacht voor de privacy 
wet- en regelgeving in relatie 
tot de provinciale poging tot 
samenwerking hierin.

Activiteiten sluiten aan bij de 
bewegingen van Zeeland op 
gebied van gezondheid in de 
Wijk. Denk hierbij aan de 
CTTZ en de Vitale Revolutie.

Verdere ontwikkeling Multi 
Disciplinaire Overleg om te 
komen tot een geïntegreerd 
beleid en uitvoering o.g.v. de 
programmalijn GIW.

Start project Gezonde School 
binnen de GGD, intensivering 
samenwerking met partners 
binnen de Gezonde School.

Aansluiten bij het Zeeuwse vervolg 
op de juridische leertuin.

Aansluiten bij verschillende 
werkgroepen van de werkstromen 
van CTZZ, deelnemen aan de 
ambtelijke werkgroep CTZZ en 
integreren gedachtengoed VR in de 
activiteiten van de professionals.

Twee keer per jaar wordt er een 
MDO gepland. Hierbij worden 
vaste partners uitgenodigd. Zij 
bespreken de speerpunten voor 
het komende jaar en stemmen 
uitvoering van activiteiten af.

Op dit moment zijn er 40 scholen met een 
vignet Gezonde School (31x PO, 5x SO, 3x VO 
en lx MBO). Er zijn 18 jeugdverpleegkundigen 
geschoold als Gezonde Schooladviseur.
Er vindt samenwerking plaats met 
SportZeeland in de advisering van scholen.
Er wordt deelgenomen aan het project 
Groene (R)evolutie Zeeuwse Schoolpleinen 
vanuit subsidie Jong Leren Eten/Provincie 
Zeeland. Er is in samenwerking met Gezond in 
Zeeland ingezet op het samenstellen van 
'menukaarten' per thema. Een 
subsidieaanvraag bij ZonMW voor 
effectmeting is toegekend. Het onderzoek 
start in april 2019.
In het schooljaar 2017-2018 zijn er 19 
Zeeuwse scholen begeleid binnen het 
ondersteuningsaanbod.
In 2018-2019 worden er 29 scholen 
geadviseerd binnen ondersteuningsaanbod. 
De Gezonde School is aangeboden als 
aanvullende dienst aan gemeenten. In 
Schouwen-Duiveland is een pilot gestart 
rondom schoolprofielen op basis van PGO 
resultaten in het primair onderwijs. 
Samenwerking met JOGG (landelijk en lokaal) 
is actief opgezocht.
Drie keer is er vanuit de GGD een nieuwsbrief 
naar het primair onderwijs gestuurd.
De AVG is geïmplementeerd in de organisatie. 
Binnen de overlegvormen wordt gehandeld 
volgens de juridische kaders met oog voor 
noodzakelijke hulp aan kinderen en hun 
ouders. Waar nodig worden hierover de 
samenwerkingsafspraken verder 
geconcretiseerd.
De commissie CTZZ heeft in februari 2018 
haar eindverslag opgeleverd. Daarmee is het 
werk van de commissie geëindigd. Wel is een 
van de subgroepen verder gegaan (GGZ). In 
het kader van een onderzoek naar de 
toegankelijkheid van de GGZ zorg is de GGD 
hier bij betrokken. Hierover hebben diverse 
gesprekken plaatsgevonden. Dit heeft nog 
niet geleid tot het daadwerkelijk verstrekken 
van een opdracht voor het uitvoeren van een 
onderzoek.

Na een eerste aanzet is besloten hier geen 
verdere invulling aan te geven. Het streven is 
om tot minder overleggen te komen, daarom 
is er is gekozen gebruik te maken van de 
reeds bestaande overlegvormen.
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De inspectie kinderopvang zal 
in 2018 zal, net als 
voorgaande jaren, de 
wettelijk vereiste inspecties 
plaatsvinden van alle 
kinderopvanglocaties in 
Zeeland.

Alle nieuwe locaties zullen, 
voordat ze zullen worden 
geregistreerd, worden 
onderworpen aan een 
inspectie.

In 2018 zal tevens de landelijk 
vernieuwing van het toezicht 
op kinderopvang IKK 
(Innovatie en Kwaliteit 
Kinderopvang) starten. De 
precieze invulling daarvan is 
nog niet helemaal bekend.

Vanaf 2016 is de GGD Zeeland 
door de 13 Zeeuwse 
gemeenten aangewezen als 
toezichthouder WMO.

Toezicht op de kwaliteit van 
WMO kan niet los staan van 
de kwaliteitsborging van de 
toezichthouders.

GGD Zeeland stimuleert 
gemeenten / regio's om actief 
na te denken over 
samenwerking op toezicht 
WMO op pro-actief gebied.

In het kader van Risicogestuurd 
Toezicht zullen de 'goede' locaties 
alleen op de basisvereisten worden 
geïnspecteerd; de locaties waar 
zorgen over zijn zullen intensiever 
worden gecontroleerd.

Het aantal inspecties 
gastouderopvang zal - op vraag van 
de gemeenten - variëren tussen de 
wettelijk vastgelegde 5 en 30% van 
de geregistreerde gastouders.

Hierbij wordt de landelijk lijn van 
'streng aan de poort' gevolgd.

In 2018 zal, net als voorgaande 
jaren, reactief toezicht 
plaatsvinden: toezicht naar 
aanleiding van gemelde 
calamiteiten en geweldsincidenten. 
Hiervoor wordt actief benadering 
gezocht met de 3 buur GGD'en in 
Noord-Brabant voor 
kennisuitwisseling en 
samenwerking.

Achterstanden van 2018 hebben gezorgd 
voor een doorlooptijd van de afhandeling tot 
midden februari 2019

Behalve de invoer van de wet IKK heeft ook 
de personele bezetting en verschuivingen 
geleid tot achterstand bij de uitvoering van 
onze taak.

In totaal zijn er 3 inspecties niet uitgevoerd in 
2018 die wettelijk verplicht waren. Deze zijn 
in januari 2019 alsnog uitgevoerd. Met de 
betreffende gemeente is hierover gesproken. 
Verder zijn de volgende maatregelen 
uitgevoerd in overleg met gemeente:
-minder gastouderinspecties uitgevoerd dan 
gevraagd door diverse gemeenten maar 
wel het minimaal wettelijk vereiste aantal per 
gemeente.
-De inspectie-items groene inspectie (= lichte 
inspectie) vereenvoudigd tot hetde minimaal 
wettelijk vereiste aantal.
-Prioriteren op het uitvoeren van de wettelijk 
verplichte jaarlijkse inspecties en minimaal op 
ontwikkeling, teamcoaching en 
kwaliteit/kennisonderhoud, implementatie 
Het toezichthouden op de wijzigingen per 1 
oktober 2018 op Voorschoolse EducatieE- 
gebied is uitgesteld tot ingangsdatum 1 
januari 2019.
Deze relatief nieuwe taak heeft zich in 2018 
ontwikkeld, waarbij kennis is verdiept en 
casuïstiek is besproken. Er zijn één landelijke 
en twee regionale bijeenkomsten 
bijgewoond.
Er zijn in 2018 twee toezichthouders 
aangesteld voor elk 5,4 uur per week. Beide 
hebben met toezichthoudende uitvoerende 
taken.
In 2018 is het jaarverslag 'WMO Toezicht 
2017' naar de gemeenten verstuurd, alsmede 
naar relevante ketenpartners.
Eind 2018 is intern een start gemaakt om een 
strategie te ontwikkelen om samen met de 
Zeeuwse gemeenten de mogelijkheden voor 
proactief toezicht te onderzoeken.

Primitieve begroting 2018 Gewijzigde begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo V/N

Gezondheid in de Wijk 5.066.089 5.309.560 4.911.096 398.464

Kosten 7.039.889 7.356.814 7.140.781 216.033
Opbrengsten -1.973.801 -2.047.254 -2.229.684 182.430

Eindtotaal 5.066.089 5.309.560 4.911.096 398.464 V

Deloitte Accountants B.V. i
Voor identificatiedoeleindeii.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 mei 2019



2.1.3 Programmalijn Kennis, Innovatie en Monitoring

Welke richting denken we op 
te gaan:
Structurele brede inzet, 
samen met partners, op 
positieve gezondheid en 
vitaliteit, vanuit een 
omgevingsgerichte en 
integrale aanpak.

Wat gaan we daarvoor doen:

(Samen)werking vanuit de Vitale 
Revolutie vindt structureel plaats.

KIM is aangesloten op de stichting 
Vitale Revolutie.

Investeren in netwerken vanuit de 
3 O's (overheid, onderwijs en 
ondernemers) leggen van 
verbindingen tussen de 3 O's op 
gebied vitaliteit, (publieke) 
gezondheid.

Verantwoording 2018

Er is Halfjaarlijks overleg 
gezondheidsbevorderaars en De Vitale 
Revolutie. Er wordt samengewerkt met De 
Vitale Revolutie in het project Sam de 
Waterman en de klankbordgroep 'Gezond in 
Zeeland'.

Het SAIL (Staying Active and Independent 
Longer) project is volgens plan voorgezet in 
Domburg en Cadzand.

De doelstelling van SAIL is het stimuleren van 
actief ouder worden en langer zelfstandig 
wonen. Door middel van een sociaal 
innovatief proces beogen we door co-creatie 
met eindgebruikers (inwoners en toeristen) 
en (toeristische)ondernemers, 
producten/services te ontwikkelen waarvan 
beide doelgroepen kunnen profiteren.

Het netwerk is uitgebreid, Pilot ideeën zijn 
opgehaald bij inwoners en toeristen en 
uitgewerkt samen met stakeholders. Er is een 
plan van aanpak voor Cadzand en Domburg 
gemaakt. Eerste kookworkshop Gezond lokaal 
eten voor ouderen in Domburg is 
georganiseerd. In Cadzand worden 
voorbereidingen getroffen.

Er wordt deelgenomen aan het Right to 
Challenge traject in Veere op gebied van 
Sport en bewegen (burgerparticipatie).

Gemeenten nemen de 
resultaten uit de volwassen 
en ouderenmonitor mee in 
hun
preventie/gezondheidsbeleid 
binnen het sociale domein. 
Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van de Zeelandscan.

Gezondheid als vast 
agendapunt in het kader van 
de nieuwe omgevingswet

De analyses op basis van de 
monitoren worden gedeeld met de 
gemeenten.

Bij de adviezen wordt ook een 
koppeling gemaakt met de nieuwe 
omgevingswet.

In het eerste halfjaar 2018 is gestart met de 
verdiepende analyses op de uitkomsten van 
de gezondheidsmonitor. In het tweede 
halfjaar zijn deze verdiepende analyses 
uitgewerkt in verschillende factsheets: Er is 
gewerkt aan verschillende factsheets met 
verdiepende analyses van de 
Gezondheidsmonitor ten behoeve van 
preventie/ gezondheidsbeleid van 
gemeenten. Factsheets: depressie (is 
gepubliceerd), eenzaamheid (is gepubliceerd), 
mantelzorg (in ontwikkeling) en overgewicht 
en bewegen (in ontwikkeling).

Er is een omgevingsgerichte aanpak 
ontwikkeld. In het najaar is een workshop 
over de omgevingsgerichte aanpak (omgeving 
en gezondheid) georganiseerd voor
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ambtenaren volksgezondheid en ruimtelijke 
ontwikkeling.

Er heeft advisering aan gemeenten 
plaatsgevonden over gezondheid (samen met 
Medische milieukunde) in omgevingsvisies 
(buitengebied in Borsele, Schouwen 
Duiveland en Terneuzen).

Innovatie van monitoring- 
taken ('monitoren nieuwe 
stijl'), leidend tot meer 
efficiënte dataverzameling.

De Zeelandscan wordt verder 
ontwikkeld, samen met 
gemeenten, en Zeeuwse en 
landelijke partners.

Met CZ en RIVM zijn inventariserende 
gesprekken geweest om mogelijkheden van 
een regionale volksgezondheid toekomst 
verkenning (rVTV) te onderzoeken.

Cijfers in de ZeelandScan zijn geactualiseerd 
en verbeterpunten zijn doorgevoerd naar 
aanleiding van de evaluatie van de 
ZeelandScan.

De mogelijkheden van andere 
vormen van data-verzameling zoals 
Big Data worden hierin 
meegenomen en verder uitgediept.

Nieuwe dashboards zoals Gezonde 
Leefomgeving (ivm omgevingswet) en 
Jeugdhulp zijn in concept klaar.

Werkprocessen zijn verder geoptimaliseerd.

Een sterkere verbinding 
tussen praktijk- en 
academische kennis in het 
vakgebied publieke 
gezondheid.

Er is een structurele samenwerking 
met UCR, HZ, ZB en andere 
Zeeuwse kennisinstellingen. KIM is 
verbonden met de Academische 
Werkplaats Ouderenzorg.

Samenwerking ZB en Robuust in het kader 
van dóórontwikkeling van de Zeeland Scan 
Tevens heeft afstemming kennisdeling en 
informatievoorzeining in klankbordgroep 
'Gezond in Zeeland'met diverse Zeeuwse 
organisaties plaatsvinden.

De verbinding met de ACWP 
CEPHIR wordt versterkt en levert 
projecten op, op basis van 
Zeeuwse, Zuid Hollandse en 
Rotterdamse samenwerking.

Het project Rilland weet 't over zelfstandig 
wonende ouderen en techniek is in 
samenwerking met De Zeeuwse 
Huiskamer/HZ is afgerond en resultaten zijn 
gedeeld.

Samen met de Academische Werkplaats 
Ouderenzorg Zeeland is een voorstel 
opgesteld voor de uitvoering van een 
praktijkonderzoek naar eenzaamheid. Een 
aantal gemeenten heeft interesse getoond; 
Het voorstel is inmiddels omgezet in een plan 
van aanpak.

Primitieve begroting 2018 Gewijzigde begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo V/N
Kennis, innovatie en 
monitoring 1.021.161 843.429 941.898 -98.469

Kosten 1.292.798 1.508.284 1.502.228 6.056
Opbrengsten -271.637 -664.855 -560.330 -104.525

Eindtotaal 1.021.161 843.429 941.898 -98.469
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Het programma sociale veiligheid richt zich op het gevoel van burgers tegen gevaar, dreiging of overlast van menselijk 
handelen. Het betreft niet altijd rechtstreekse onveiligheid maar wel overlast, en soms ook wel een gevoel van 
onveiligheid bijvoorbeeld door personen met verward gedrag. Dit is een van de huidige speerpunten. Waarbij de GGD 
zich in 2018 richtte op de inzet van kennis en expertise om te komen tot een sluitende ketenaanpak voor kwetsbare 
inwoners. Daarnaast hebben ook burgers een rol in het verbeteren van de toeleiding naar zorg door het vergroten van 
de bewustwording van hun signaalfunctie. Het onderwerp vraagt een samenhangende, integrale gemeentelijke 
sturing en visie waarbij ook de samenwerking met ketenpartners zoals o.a. Politie, Openbaar Ministerie en het 
Veiligheidshuis aandacht krijgt.

2.1.4 Programmalijn Sociale Veiligheid

Welke richtingen 
denken we op te gaan: 
(Door) ontwikkeling van 
de Zeeuwse aanpak van 
personen met verward 
gedrag.

Wat gaan we daarvoor doen:

Kennis en expertise wordt ingezet 
om te komen tot een sluitende 
ketenaanpak voor kwetsbare 
inwoners. Verschillende 
professionals kunnen hier aan 
bijdragen. Gedacht worden aan de 
Forensische Geneeskunde (FG), 
Veilig Thuis (VT) en de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ). De 
inzet van het Meld- en Actiepunt 
Bemoeizorg (MAB) kan wellicht 
worden verbreedt. Het verbeteren 
van de ketensamenwerking.

Wat is gerealiseerd in 2018:

MAB sluit is lokaal aangesloten bij 25 (OGGZ) 
zorgnetwerken in Zeeland.

MAB heeft vanaf dit jaar expertise geleverd bij 
de triage van Walcherse meldingen verwarde 
personen in het Veiligheidshuis en Thoolse 
meldingen samen met ambtenaar sociale 
veiligheid in Veiligheidshuis Bergen op Zoom. 
Ook in Terneuzen ishebben expertise geleverd 
in een pilot aanpak E33 meldingen

Veilig Thuis en MAB hebben steeds vaker 
kennisoverdracht en casuïstiekbespreking 
gehad m.b.t. kwetsbare personen.

Signalering en toeleiding 
tot zorg van verwarde 
personen en kwetsbare 
inwoners in algemene 
zin.

Het bevorderen van de 
bewustwording bij burger bij hun 
rol bij het signaleren van 
kwetsbare inwoners.

Met verschillende gemeenten zijn we in 
gesprek over de inzet van de "wijk GGD-er'.. 
Deze persoon gaat zo snel mogelijk op de 
persoon met verward gedrag af om escalaties 
te voorkomen. In een vroeg stadium bepaalt de 
wijk-GGD'er samen met (zorg)ketenpartners 
welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft. 
De aanpak lijkt op die van het Meld en 
actiepunt bemoeizorg maar is preventiever. We 
hopen dit in 2019 te effectueren middels een 
pilot.

In het Q4 2018 is gestart met praktijkonderzoek 
naar het verbeteren van de routering van niet 
acute meldingen die bij politie worden gemeld 
en naar noodzakelijke checklist of triage van 
niet acute meldingen. Resultaten worden in Q2 
2019 verwacht.

HZ studenten hebben onderzoek gedaan naar 
Zeeuwse dorps- en buurtraden en in hoeverre 
zij sociale veiligheid op de agenda hebben en of 
er behoefte was aan ondersteuning op dit 
gebied. Het vervolgonderzoek richtte zich op 
het in kaart brengen van probleem gebieden.
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Tijdens dit onderzoek is gebleken dat het niet 
haalbaar is de probleemgebieden in kaart te 
brengen omdat gemeentes geen informatie op 
het gebied van sociale veiligheid willen delen. 
Dit gezien de mogelijke nadelige gevolgen voor 
het gevoel van veiligheid voor de betreffende 
bewoners.

Project Zeeland Zonder Zelfmoord zette zich in 
2018 in voor een gecoördineerde, gezamenlijke 
aanpak gericht op suïcidepreventie. De aanpak 
richtte zich met name op Zeeuws Vlaanderen 
gezien het hoge aantal suïcides aldaar. In 
oktober is de 2 jarige projectperiode met een 
symposium afgerond. Tijdens het project zijn 
o.a. bijna 400 professionals en 17 huisartsen 
opgeleid om signalen eerder op te vangen en 
het gesprek te kunnen aangaan. Gemeenten 
hebben ingestemd met een vervolg periode. De 
succesvolle interventies die in Zeeuws- 
Vlaanderen zijn ingezet worden uitgerold en 
geborgd in de rest van Zeeland.

De tijdelijke subsidie in het kader van Regeling 
Uitstap-programma Prostituees (RUPS) is in 
2018 succesvol afgerond. Er zijn in Zeeland 40 
begeleidingstrajecten ingezet. Dit heeft ertoe 
geleid dat 11 prostituees daadwerkelijk uit de 
prostitutie zijn gestapt en dat de situatie van 5 
prostituees duurzaam is verbeterd. Daarnaast 
is er intensief geïnvesteerd in het opbouwen en 
onderhouden van een netwerk en het geven 
van voorlichting aan professionals over 
jeugdprostitutie en RUPS. Financieel is RUPS 
t/m 2018 ook goed afgerond. De rijkssubsidie 
verantwoording richting ministerie is 
goedgekeurd. Voor de tweede helft van 2019 is 
de financiering van RUPS nog onzeker. Er is 
door het rijk een lagere subsidie toegekend. Dit 
betekent dat er een groter aandeel 
cofinanciering nodig is. Op dit moment wordt 
het bezwaar op dit subsidiebeschikking 
afgewacht. De uitkomst wordt met de 
gemeenten besproken.

Primitieve begroting 2018 Gewijzigde begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo V/N

Sociale Veiligheid -362.267 -121.261 -176.274 55.013

Kosten 632.491 846.865 844.229 2.636
Opbrengsten -994.758 -968.126 -1.020.503 52.376

Eindtotaal -362.267 -121.261 -176.274 55.013 V
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In 2018 is voornamelijk ingezet op voorbereiding van de nieuwe taken die vanaf 1 januari 2019 door de aanscherping 
van de Wet Meldcode op Veilig thuis afkomen. De informatiepositie van Veilig Thuis wordt hierdoor versterkt omdat 
een radar- en monitorfunctie bij Veilig Thuis wordt belegd. Daarnaast is de samenwerking met het lokale veld versterkt 
door het delen van kennis en samenwerking. Dit vraagt een continu proces met gemeenten, Veiligheidshuis en het 
lokale veld. In 2018 is gestart met het evalueren van de bestaande samenwerkingsafspraken. Tevens bezochten de 
inspecties Zeeland (gemeenten Tholen, Vlissingen en Terneuzen) in het kader van het Toezicht Sociaal Domein. Een 
toezichtonderzoek naar de hulp die door het lokale netwerk ingezet wordt na eigen onderzoek door Veilig Thuis. De 
resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in factsheets. Eventuele verbeterpunten voor Veilig Thuis worden in 
samenwerking met gemeenten opgepakt. Het Zeeuwse onderzoek maakt onderdeel uit van een landelijk onderzoek 
waarvan de bevindingen, met name de goede voorbeelden/werkzame elementen, gebruikt worden voor een 
landelijke publicatie gericht op kwaliteitsverbetering. In 2018 is het project MDA++ gestart. Eind 2016 is de tweede 
kamer reeds geadviseerd over het stimuleren van de aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk, seksueel geweld 
en kindermishandeling middels de multidisciplinaire aanpak (MDA++). Bij de multidisciplinaire aanpak gaat het om 
een gezamenlijke analyse en aanpak van hulpverlening, zorg, politie en justitie. Een belangrijk accent bij deze aanpak 
is dat gezinsleden vanaf het eerste moment meepraten over de aanpak.

2.2 Programma Veilig Thuis

Welke richtingen 
denken we op te gaan:

Wat gaan we daarvoor doen: Wat is gerealiseerd in 2018:

Verder
professionaliseren van 
Veilig Thuis.

Veilig Thuis voldoet aan de 
eisen van de inspecties 
(toetsingskader Stapl & 2). 
Veilig Thuis wordt voorbereid 
op een zelforganiserend team.

Gezien de aanscherping van de Wet Meldcode, de 
nog bestaande opgave van het laatste 
inspectierapport, de gezamenlijke landelijke 
opgaven voor uniformering van de Veilig Thuis 
organisaties en de noodzakelijke aandacht voor 
ketensamenwerking is toewerken naar zelfsturing 
niet haalbaar gebleken. In 2018 is om die reden 
langer dan verwacht opnieuw een tijdelijk manager 
voor Veilig Thuis ingezet om deze veranderopgave 
uit te voeren.

Door de nieuwe inrichting van het 
registratiesysteem (ter voorbereiding op de nieuwe 
werkwijze) zijn worden veiligheidsvoorwaarden 
herkenbaarder toegevoegd aan de eindrapportage 
voor overdracht.

De voorbereidingen voor de inrichting van een 
website voor Veilig Thuis Zeeland om burgers en 
professionals beter te informeren zijn afgerond. 
Realisatie Q12019.

De uniforme werkwijze is, als continu 
verbeterproces, opnieuw op onderdelen aangepast

Intensiveren en 
evalueren van 
samenwerking met het 
lokale veld/gemeenten.

Vaste contactmomenten en - 
personen en meten van 
klanttevredenheid.

De jeugdbeschermingstafels worden geëvalueerd 
en in overleg met partners en gemeenten wordt 
gekeken hoe Veilig Thuis hier optimaal een bijdrage 
kan leveren.

Er is met alle directe samenwerkingspartners een 
structureel overleg met Veilig Thuis ingericht.
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Daarnaast investeert de manager van Veilig Thuis 
extra in relaties met partners en toetst hierbij ook 
tevredenheid en verwachtingen.

De klanttevredenheid van de dienst ondersteuning 
(aan professionals) wordt getoetst als structureel 
onderdeel van het werkproces. De resultaten van 
deze meting worden in 2019 opgeleverd.

Ontwikkeling als 
kenniscentrum voor 
aanpak huiselijk geweld, 
kindermishandeling.

Versterken van kennis op 
specifieke vormen van 
mishandeling. Ontwikkelingen 
van een vast trainingsaanbod.

Er zijn aandachtfunctionarissen aangesteld op het 
gebied van seksueel geweld, ouderenmishandeling, 
vechtscheiding en eergeweld.

Er zijn in 2018 6 trainingen Meldcode en 10 
trainingen Samenwerking Veilig Thuis & wijkteams 
gegeven. De 2 trainers volgen een 
certificeringstraject. (afronding Q2 2019)

Er is geen vast trainingsaanbod ontwikkeld 
aangezien er geen middelen voor trainingen in 2019 
beschikbaar komen. De ambtelijke werkgroep 
huiselijk geweld & kindermishandeling is van 
mening dat er geen oneerlijke concurrentie met 
zelfstandige trainers mag ontstaan. De gesprekken 
hierover zijn nog gaande.

Effectueren van de 
wetswijziging Wet 
meldcode (voorstel 
Sprokkereef)

De kennisoverdracht (aan professionals) bij 
betrokkenheid van Veilig Thuis is beter ingericht. Er 
wordt vooraf vastgelegd welke leerdoelstellingen er 
kunnen worden behaald.

De radarfunctie wordt 
ingericht. Informatiesystemen 
worden gekoppeld. Het is 
mogelijk om bij een 
adviesvraag ook een check op 
bekendheid te doen bij 
ketenpartners.

In de 2e helft van 2018 is extra personeel 
aangetrokken, huidige medewerkers zijn opgeleid 
t.a.v. de nieuwe werkwijze en nieuwe medewerkers 
zijn ingewerkt. De voorbereiding van het ICT 
systeem is afgerond waardoor er een landelijk 
Veilig Thuis register is gerealiseerd. Bij adviesvragen 
wordt indien nodig een bekendheidscheck bij 
ketenpartners uitgevoerd.

Er zijn 4 regiobijeenkomsten georganiseerd om 
ketenpartners te informeren over de nieuwe 
werkwijze.

MDA++ aanpak uitrollen MDA++ aanpak wordt volledig 
met ketenpartners ontwikkeld. 
Veilig Thuis heeft hierin een 
belangrijk aandeel.

Het project MDA++ is een intersectorale, 
multidisciplinaire, systeemgerichte, gecoördineerde 
en integrale langdurige aanpak vanuit één team.
Het wordt ingezet bij acuut gevaarlijke of 
structureel onveilige en/of zeer complexe 
casuïstiek. Waarbij er continu oog is voor de 
veiligheid in het gezin. Vanuit Veilig Thuis is 
hiervoor een projectleider aangesteld. Met 
betrokken partijen is een intentieverklaring 
getekend die als basis dient voor samenwerking. Op 
4 oktober is een succesvol symposium 
georganiseerd 'Voor een toekomst zonder geweld'. 
Het project wordt in 2019 voortgezet.
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Primitieve begroting 2018 Gewijzigde begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo V/N

Veilig Thuis 1.246.633 1.240.785 941.910 298.875
Kosten 1.686.044 1.737.795 1.723.055 14.740

Opbrengsten -439.411 -497.011 -781.145 284.135
Eindtotaal 1.246.633 1.240.785 941.910 298.875 V

2.3 Programma Uitvoering Inkooporganisatie Jeugd Zeeland

Eén van de basistaken van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (Inkooporganisatie) is het gezamenlijk inkopen en 

contracteren van zorg-in-natura voor jeugdhulp aan de inwoners van de dertien Zeeuwse gemeenten. De gemeenten 
zijn zelf verantwoordelijk voor de toeleiding van jeugdigen naar deze hulp en ondersteuning via hun toegangs- of 
gebiedsteams.
De Inkooporganisatie geeft samen met de gemeenten invulling aan de vastgestelde Visie op het Specialistisch 
Zorglandschap (2017) en aan de transformatiedoelen van de gemeenten zoals vastgelegd in de Transformatie-agenda 
(2018). Binnen de Inkooporganisatie is sprake van twee structurele geldstromen; de uitgaven voor de door gemeenten 

ingezette jeugdhulp, en de kosten van de Inkooporganisatie zelf. Daarnaast administreert en verantwoordt de 
Inkooporganisatie ook de uitgaven van de Taskforce Jeugd (sinds 2015) en het Transformatiefonds (2018 - 2020).

Inkoop Jeugdhulp
Nederland kent 42 jeugdhulpregio's. De jeugdhulpregio Zeeland is één van die 42 regio's en valt samen met de 
provinciegrenzen. Zeeland is een jeugdhulpregio van kleine omvang. In 2018 ontvingen circa 9.1001 jeugdigen 

(2017: circa 8.650) uit Zeeland jeugdhulp, het kleinste aantal jongeren van Nederland. Mede door de geografische 

ligging van Zeeland, de opbouw van de bevolking en de spreiding van voorzieningen is het Zeeuwse zorglandschap 
kwetsbaar. Tegelijkertijd zien we jaarlijks de uitgaven aan jeugdhulp toenemen. De Inkooporganisatie heeft daarom 
in 2018, met ondersteuning van de VNG, analyses gemaakt van het Zeeuwse zorglandschap en een Inkoopstrategie 
opgesteld voor de jaren 2020 - 2023. Deze strategie beoogt de inrichting van robuuste regionale zorgketens rondom 
kwetsbare jongeren en gezinnen, door het contracteren van een passend zorgaanbod tegen eerlijke tarieven. In 2019 
worden deze diensten Europees aanbesteed en worden de nieuwe contracten afgesloten.

De lokale toegangs- en wijkteams zijn en blijven verantwoordelijk voor het toeleiden van jongeren en gezinnen naar 
de juiste hulp en zorg. Zij verstrekken individuele zorgopdrachten op cliëntniveau aan jeugdhulpaanbieders en dragen 
daarmee zorg voor sturing en beheersing van de ingezette jeugdhulp. In de huidige contractperiode hebben de 
gemeentelijke toegangen en de wettelijke verwijzers daarvoor nog keuze uit een aanbod van circa 200 
gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

Soort overeenkomst

Raamovereenkomst jeugdhulp Zeeland

Raamovereenkomst specialistische J-GGZ

Gecertificeerde instellingen
Gesloten jeugdzorg

Individuele afspraken

Landelijk transitiearrangement

Aantal aanbieders

136
16

25
68

1 https://jmopendata.cbs. nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableld=20246NED&_theme=22
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Uitgaven 2018

De totale uitgaven, dus ook de kosten van de Inkooporganisatie en de Taskforce Jeugd (inclusief het 
Transformatiefonds), aan zorg-in-natura voor jeugdhulp in 2018 bedragen circa € 94 miljoen ten opzichte van een 
geprognosticeerd bedrag (in de programmabegroting) van € 85,2 miljoen. De Rijksbijdrage voor jeugdhulp aan de 
dertien gemeenten in 2018 bedroegen circa € 74,3 miljoen. Deze bijdrage is bedoeld voor alle gemeentelijke kosten 
voor jeugdhulp, dus naast de organisatiekosten van de Inkooporganisatie ook de kosten van de gebiedsteams, de 
verstrekkingen in de vorm van PGB's en bijdragen in de kosten van vervoer. In deze bijkomende kosten heeft de 
Inkooporganisatie geen inzicht.

Normaliter zijn de bijdragen (voorschotten) van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling 
gebaseerd op de werkelijke kosten voor zorg-in-natura en zijn de baten voor dit programma gelijk aan de lasten. Voor 
2018 is dit niet het geval en realiseert het programma 'Inkoop Jeugdhulp Zeeland' een resultaat. Dit resultaat komt 
voort uit de Rijksbijdrage in het kader van het Transformatiefonds. Dit wordt hierna onder 'uitgaven TaskForce Jeugd' 
nader uiteengezet. De kosten voor zorg-in-natura zijn verdeeld over de gemeenten op basis van de werkelijk 
verantwoorde kosten per gemeente. Daar waar zorgkosten niet zijn toe te rekenen aan individuele gemeenten zijn 
zorgkosten verdeeld op basis van een verdeelsleutel. Deze is gebaseerd op de Rijksbijdrage aan de dertien gemeenten. 
De totale kosten van het programma 'Inkoop Jeugdhulp Zeeland' bedragen:

Primitieve Gewijzigde
Programma(onderdeel) begroting 2018 begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018

Programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland
Kosten

110 Salarissen en sociale lasten
351 Ingeleend personeel
380 Overige goederen en diensten

69.980.886
69.980.886

510.365
495.483

68.975.038

85.180.039
85.180.039

253.059
662.722

84.264.258

93.930.741
93.930.741

462.970
611.191

92.856.580

-8.750.702 V/N
-8.750.702 N 

-209.910 N 
51.531 V 

-8.592.322 N

Onder de bovengenoemde bedragen is voor € 1.226.665 voor de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en voor 
€ 314.621 voor de TaskForce Jeugd opgenomen. Deze bedragen worden hieronder nader toegelicht.

Uitgaven Inkooporganisatie

Eind 2017 heeft de Inkooporganisatie het elektronisch berichtenverkeer in gebruik genomen. Het boekjaar 2018 is 
het eerste boekjaar waarin de administratieve en financiële processen geautomatiseerd zijn uitgevoerd. Deze 
automatische verwerking van gegevens voldoet aan de landelijke standaarden en aan de wetgeving op het vlak van 
bescherming van persoonsgegevens. De beschikbare data uit het berichtenverkeer stelt ons in samenwerking met 
gemeenten en jeugdhulpaanbieders nauwkeuriger in staat om zorgpaden en uitgaven te analyseren. Fliervoor is de 
Inkooporganisatie in 2018 gestart met het definiëren en (laten) ontwikkelen van monitors en dashboards. Deze komen 
in 2019 beschikbaar

Met de ontwikkeling van de Inkoopstrategie voor de jaren 2020-2023 verschuift het werkterrein van de 
contractmanagers; van sturing van jeugdhulpaanbieders op individueel operationeel niveau naar sturing op 
ketensamenwerking tussen jeugdhulpaanbieders rondom cliënten en cliëntgroepen. Voor deze verandering van 
werkwijze hebben de contractmanagers gezamenlijk een opleidingsprogramma gevolgd en zullen zij individueel nog 
gerichte verdiepingstrajecten volgen.
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Programma(onderdeel)
Primitieve Gewijzigde
begroting 2018 begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018

Inkooporganisatie (zonder overhead) 752.583 831.544 776.535 55.009 V/N
Kosten 752.583 831.544 776.535 55.009 V

110 Salarissen en sociale lasten 245.759 157.935 329.041 -171.106 N
351 Ingeleend personeel 356.327 412.680 195.266 217.414 V
380 Overige goederen en diensten 150.497 260.929 252.228 8.701 V

Overhead (Inkooporganisatie) 553.762 466.166 450.130 16.036 V/N
Kosten 553.762 466.166 450.130 16.036 V

110 Salarissen en sociale lasten 264.606 95.124 133.929 -38.804 N
351 Ingeleend personeel 139.156 250.042 206.201 43.841 V
380 Overige goederen en diensten 150.000 121.000 110.000 11.000 V

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland 1.306.345 1.297.710 1.226.665 71.046 V/N
Kosten 1.306.345 1.297.710 1.226.665 71.046 V

110 Salarissen en sociale lasten 510.365 253.059 462.970 -209.910 N
351 Ingeleend personeel 495.483 662.722 401.467 261.255 V
380 Overige goederen en diensten 300.497 381.929 362.228 19.701 V

NB: In de primitieve begroting 2018 is in de presentatie geen onderscheid gemaakt naar wel/geen overhead. 
Conform het BBV is dit in de jaarrekening 2018 wel toegepast (zie bovenstaande uiteenzetting).

Uitgaven Taskforce Jeugd

De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland verzorgt ook de administratie en uitbetalingen namens de Taskforce Jeugd. 
Deze uitgaven zijn geen onderdeel van de taakuitvoering van de Inkooporganisatie en maken ook geen deel uit van 
de begroting van de Inkooporganisatie. In 2018 bedroegen deze kosten circa € 315.000 en zijn separaat doorbelast 
aan de gemeenten op basis van de eerder genoemde verdeelsleutel.

Daarnaast hebben de Zeeuwse gemeenten in 2018 voor de eerste maal een uitkering ontvangen van het Rijk uit het 
zogenoemde Transformatiefonds ten bedrage van € 758.254. Dit bedrag is toegevoegd aan de middelen van de 
Taskforce Jeugd voor uitkering aan innovatieve transformatievoorstellen. De voorstellen worden beoordeeld door 
een ambtelijke beoordelingscommissie op basis waarvan het Portefeuillehoudersoverleg Jeugd een bestuurlijk besluit 
neemt over toekenning. Het bedrag wordt door de Rijksoverheid gedurende drie jaar (2018-2020) jaarlijks 
overgemaakt aan de gemeente Terneuzen die het vervolgens ter beschikking stelt aan de Taskforce. Deze gelden 
worden verantwoord en de uitgaven geadministreerd door de Inkooporganisatie. De nog niet uitgegeven bedragen 
2018 zijn in de resultaatbestemming opgenomen en daarvan wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve te 
vormen. Vanuit deze reserve worden de in de jaren 2019 en verder goedgekeurde initiatieven / innovaties bekostigd.

Programma(onderdeel) 

TaskForce Jeugd

Primitieve Gewijzigde
begroting 2018 begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018

314.621 -314.621 V/N
Kosten

351 Ingeleend personeel
380 Overige goederen en diensten

Transformatiefonds 2018

314.621
209.724
104.897

-314.621 N 
-209.724 N 
-104.897 N

V/N

Kosten
380 Overige goederen en diensten
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2.4 Overhead

Primitieve begroting 2018 Gewijzigde begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo V/N

Overhead 7.087.958 7.108.618 6.756.744 351.874

Kosten 8.075.555 8.549.367 7.327.815 1.221.551
Opbrengsten -987.597 -1.440.749 -571.071 -869.677
Eindtotaal 7.087.958 7.108.618 6.756.744 351.874 V

2.5 Algemene dekkingsmiddelen

Primitieve begroting 2018 Gewijzigde begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo V/N
Algemene
dekkingsmiddelen -15.950.956 -16.263.733 -15.986.619 -277.114

Kosten 859.940 279.306 337.315 -58.009
Opbrengsten -16.810.896 -16.543.039 -16.323.934 -219.105

Eindtotaal -15.950.956 -16.263.733 -15.986.619 -277.114

2.6 Vennootschapsbelasting

Primitieve begroting 2018 Gewijzigde begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo V/N

Vennootschapsbelasting 10.000 0 21.118 -21.118
Kosten 10.000 21.118 -21.118

Eindtotaal 10.000 21.118 -21.118

2.7 Onvoorzien

Primitieve begroting 2018 Gewijzigde begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo V/N

Vennootschapsbelasting 15.000 15.000 0 15.000
Kosten 15.000 15.000 15.000

Eindtotaal 15.000 15.000 15.000 V

2.8 Jeugdhuip (zorg in natura)

Primitieve begroting 2018 Gewijzigde begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo V/N
Jeugdhuip 
(zorg in natura) -758.254 758.254

Kosten 68.674.541 83.882.329 92.389.455 -8.507.126

Opbrengst -68.674.541 -83.882.329 -93.147.709 9.265.380
Eindtotaal -758.254 758.254 V
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3. Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen3.1

Gebouwen
GGD Zeeland is juridisch eigenaar van het gebouw aan de Westwal in Goes. De Stichting GGE is 
economisch eigenaaar. De Stichting GGD is verantwoordeijk voor het cyclisch en dagelijks onderhoud. 
Voor toekomstige uitgaven is er bij de GGE een bestemmingsreserve gevormd.

Bedrijfswagens
Voor de bedrijfswagen zijn onderhoudscontracten afgesloten waarin het onderhoud opgenomen is. 

Overig
Voor de overige kapitaalgoederen vindt onderhoud veelal plaats op correctieve basis, dus uitvoering naar 
aanleiding van storingen, schades of andere meldingen.

3.2 Bedrijfsvoering

Algemeen
De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de ontwikkelingen rond de bedrijfsvoering. Met 
bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit de 
programma's te realiseren. Het betreft beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) 
processen en de sturing en beheersing ervan.

Visie en kernwaarden
Onze visie, die 'Een leven lang meedoen' heet sluit aan op de missie (waar we als organisatie voor staan 
en willen gaan): 'Samen werken aan een gezonder en veiliger leven in Zeeland'. In 2018 en 2019 is, met 
de komst van het nieuwe bestuur, ons 'toekomstplaatje' herijkt en wordt de koers waar nodig is 
bijgesteld. De visie is inmiddels in 2019 door het bestuur vastgesteld. Zeeuwen die een leven lang 
meedoen; dat is onze ambitie. Om die waar te kunnen maken, hebben we 4 uitgangspunten voor de 
organisatie als geheel én voor de mensen die er werken namelijk:

deskundig doeltreffend actief samen

Organisatie
Sinds 2015 werken we met zelforganiserende teams. We hebben in 2018 de transformatie volgens het 
plan 'Een nieuwe organisatie Publieke Gezondheid Zeeland: publieke gezondheid en sociaal domein 
verbonden' verder doorgezet. Inzet blijft dat professionals zo veel als mogelijk 'lokaal' de aansluiting 
zoeken en preventief werken. Omdat er nog steeds gebouwd wordt aan de inrichting van de lokale 
toegangsfuncties blijft dit om voortdurende afstemming met gemeenten en partnerorganisaties.
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Personele bezetting in fte: GGD Zeeland inclusief Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland 
(Inkooporganisatie).

GEMIDDELDE FTE INZET 2018

GEZONDHEID IN DE WIJK 107,1

FYSIEKE VEILIGHEID & BESCHERMING 19,2

SOCIALE VEILIGHEID gg 5,1

KENNIS, INNOVATIE EN MONITORING 15,7

VEILIG THUIS 20,2

INKOOPORGANISATIE JEUGDHULP ZEELAND gjg 7,2

OVERHEAD 42,6

20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

In bovenstaande cijfers is ook ingehuurd personeel opgenomen. Stagiares met en zonder stagevergoeding 
zijn buiten beschouwing gelaten. Van de totale gemiddelde fte inzet (217,0 fte) is 10,6% ingehuurd 
personeel. In bovenstaande tabel is ook opgenomen 4,3 fte inhuur voor de Inkooporganisatie. Deze 
facturen zijn rechtstreeks door de Inkooporganisatie betaald. Het personeel van de Inkooporganisatie dat 
op de loonlijst staat wordt verloond bij GGD Zeeland en 1 op 1 doorbelast aan de Inkooporganisatie.

PROCENTUELE VERDELING FTE INZET 2018

■ Overhead ■ Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

■ Veilig Thuis ■ Kennis, innovatie en monitoring

■ Sociale Veiligheid ■ Fysieke Veiligheid & Bescherming

■ Gezondheid in de Wijk

r
L.

Deloitte Accountants B.V. 22
Voor identificatiedoeleinderl.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 mei 2019



Huisvesting
In maart 2017 is de visie op huisvesting van de GGD vastgesteld. De visie op huisvesting sluit aan bij de 
veranderende werkprocessen en omgevingsfactoren van de GGD Zeeland. Deze is gebaseerd op het 
uitgangspunt dat de gemeenten regisseur zijn van de activiteiten in het sociaal domein. Er wordt 
onderscheid gemaakt in bezoeklocaties, afstemmingslocaties en een centrale locatie.

Bezoeklocaties
Er zijn 39 bezoeklocaties, voornamelijk gehuisvest in scholen, kindercentra of huisartsenpraktijken. In 
2018 zijn er 2 bezoeklocaties op verzoek van de betreffende gemeente verhuisd. Voor 2019 wordt er 
vanuit gegaan dat er 1 locatie verplaatst worden.
In de komende jaren zal in gezet worden op standaardisatie en flexibilisering van de van bezoeklocaties 
om daarmee ook in de toekomst makkelijker aan te sluiten bij de veranderende demografie.

Afstemmingslocaties
Er zijn 13 afstemmingslocaties. De ideale afstemmingslocatie is een locatie waar medewerkers van de 
GGD en ketenpartners gemakkelijk naartoe komen en ruimte hebben om bureauwerk te verrichten, te 
bellen, te overleggen. Men weet van elkaar wanneer wie aanwezig zijn. Het is belangrijk dat de partners 
zowel formeel als informeel met elkaar in contact blijven. Het informele contact kan het formele contact 
versterken. Doordat de gebruikers van de afstemmingslocaties elkaar tegenkomen bij de printer, het 
koffieautomaat of tijdens de lunch zullen ze sneller contact zoeken over inhoudelijke zaken met 
betrekking tot het Sociaal Domein. In 2018 is zijn een aantal sessies geweest om te komen tot de 
optimale afstemmingslocatie. De invulling zal per gemeente verschillen. In 2019 wordt ingezet op het 
optimaliseren van de afstemmingslocaties door het maken van afspraken over de invulling en bezetting 
van de locatie (welke partners).

Centrale locatie
Vanuit deze visie is er een centrale locatie waar de GGD Zeeland met een aantal ketenpartners samen 
gehuisvest is vanuit het oogpunt van efficiëntie. Uitgangspunt is dat er een inhoudelijke samenwerking is 
tussen de verschillende partijen. Waardoor niet alleen meerwaarde gerealiseerd wordt door het delen 
van voorzieningen en faciliteiten. Begin 2018 zin er gesprekken gevoerd met potentiële gebruikers en is 
er een gezamenlijk ambitiedocument opgesteld wat als basis dient voor het nader uit te werken 
programma van eisen. Ook de business case is uitgewerkt en getoetst op de realiteit.

Communicatie
In 2018 was de ambitie van het team communicatie om helder te krijgen waar de organisatie qua 
communicatieondersteuning behoefte aan heeft, een eigen communicatievisie op te stellen en om goede 
ondersteuning te bieden aan de zelforganiserende teams en management op het gebied van 
communicatie. Naast reguliere werkzaamheden zijn er 3 belangrijke aandachtsgebieden binnen het team 
Communicatie:

Online communicatie 
Interne communicatie 
Projectcommunicatie

In het kader van de ontwikkeling naar Bedrijfsbureau nieuwe stijl, is 2018 een nulmeting gehouden. 
Daarmee is inzichtelijk gemaakt wat het team Communicatie (nog) nodig heeft om een goede adviseur te 
zijn voor de organisatie. Met de uitkomsten van deze nulmeting is deels een start gemaakt door het 
organiseren van een (communicatie)visiebijeenkomst met MT en betrokken collega's.

Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 mei 2019

23



Inkoop
Per 1 juli 2018 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de GGD Zeeland en de Stichting 
Inkoopbureau West-Brabant (hierna: het Inkoopbureau). Dit in het kader van een verdere 
professionalisering van de inkoopfunctie binnen de GGD Zeeland.
In 2018 is de nadruk gelegd op strategische inkoopactiviteiten. Dit om uniforme kaders vast te leggen 
voor borging van het rechtmatig en doelmatig inkopen. De volgende (beleids-)documenten zijn in het 
kader hiervan opgesteld: Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, Inkoopvoorwaarden voor leveringen en 
diensten, Gemeentelijke voorwaarden bij IT (GIBIT) inclusief addendum, Inkoopkaart, Inkoophandboek, 
Inkoopstappenplan en een Inkoopformulier. Vaststelling van de beleidsdocumenten heeft op 22 maart 
2019 plaatsgevonden. De uitrol zal tevens in 2019 plaatsvinden.

Financiën
In het werkplan zijn voor 2018 2 hoofddoelen benoemd namelijk:
1. Wegnemen formatieve kwetsbaarheid en zorgdragen voor continuïteit van de financiële functie. In 
2018 en 2019 zijn 2 medewerkers aangetrokken op Financiën. Daarnaast is ook VRZ personeel in 2018 
ingeschakeld geweest (zie ook het onderdeel Samenwerking)
2. In control brengen financiële functie op onderdelen als budget- en risicobeheersing met bijbehorende 
spelregels voor het verder op orde krijgen van de basis. In 2018 is bijv. een aanvang gemaakt met het 
integreren van toekomst gerichte financiële informatie (verplichtingen en reserveringen vanuit 
contracten met leveranciers / dienstverleners en extern personeel) in het financieel systeem.

ICT
In 2018 is gestart met de cloudmigratie om de beschikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, conti-nuïteit 
en beheersbaarheid te verbeteren. Naast de fysieke en virtuele verbindingen waar het cluster ICT zich 
dagelijks mee bezighoudt zijn er in 2018 ook interpersoonlijke verbindingen gelegd tussen de ICT 
afdelingen van de GGD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland om de haalbaarheid van 
samenwerking/samengaan tussen beide afdelingen te onderzoeken. Flet resultaat van deze 
bedrijfsbureau brede verkenning is middels een 'foto van verschillen/overeenkomsten' vastgelegd. Deze 
toont aan dat er door krachten bundeling beter ingespeeld kan worden op de toenemende complexiteit 
van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en dat door het verbinden van de ICT capaciteit 
de slagvaardigheid, continuïteit en het innovatief vermogen kan worden vergroot.

Samenwerking bedrijfsvoering
Momenteel wordt de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering tussen VRZ en GGD 
onderzocht. Zowel VRZ als GGD hebben een beperkte omvang op het gebied van 
bedrijfsvoering, waardoor onder andere de kwaliteit, kosten, continuïteit, slagkracht en het 
behoud van medewerkers onder druk staat. Belangrijke redenen voor de voorgenomen 
samenwerking zijn dat zowel VRZ als GGD relatief kleine organisaties zijn en dat de 
slagkracht door samenwerking wordt versterkt. Ook kan worden gewerkt aan het verhogen 
van de kwaliteit van de dienstverlening en kan gezamenlijk aanbesteden kosten besparen en 
samenwerking bevorderen. In het eerste kwartaal van 2019 zal verdere afstemming 
plaatsvinden met ondernemingsraden en besturen van beide organisaties. De 
ondernemingsraden zijn in oktober 2018 al geïnformeerd over de doelstellingen en aanpak 
van de verkenning. Flet is de planning om in le halfjaar 2019 besluitvorming te laten 
plaatsvinden in beide besturen over de gewenste richting. Op dit moment kan nog geen 
nadere duiding van de bijbehorende kosten worden gegeven.
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Inhuur personeel en externe advisering

Inhuur personeel / Externe adviezen (x 1.000)

2016 2017 2018

3.3 Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 
gedefinieerd als privaat- of publiekrechtelijke organen waarin de provincie of gemeente (c.q. 
Gemeenschappelijke regeling) zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Voor wat betreft 
"financieel belang" gaat het om: een ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is bij 
faillissement dan wel waarvoor GGD Zeeland aansprakelijk kan worden gesteld
Voor wat betreft "bestuurlijk belang" gaat het om: vertegenwoordiging in het bestuur en het hebben van 
stemrecht.

Stichting Gezondheidszorg gebouwen exploitatie (GGE)
Doel Exploitatie van het gebouw aan de Westwal 37
Beleid/kerntaak Zorg dragen voor de exploitatie van het gebouw en dit vervolgens aan de GGD te 

verhuren.
Financiële effecten Bijdrage door GGD via huur. Huurbedrag 2018 € 304.194.

Risico's Nauwelijks, er ligt een complete onderhoudsplanning voor het gebouw.
Zeggenschap / 
Invloed

Geen zeggenschap. De directeur en voorzitter van het AB zijn op persoonlijke titel 
bestuurslid.

Partners N.v.t.

Vermogenspositie 
en resultaat

Eigen vermogen resp. € 571.095 en € 654.131 op 31-12-17 en 31-12-2018. 
Vreemd vermogen resp. € 2.623.225 en €2.623.225 31-12-17 en 31-12-2018. 
Resultaat 2018 € 83.035

Ontwikkelingen
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3.4 Financiering

Inleiding

De paragraaf financiering is samen met het treasurystatuut voorgeschreven in de Wet Financiering 
Decentrale Overheden (Wet Fido). De wet is per 1 januari 2001 in werking getreden. De treasuryfunctie 
heeft tot doel tegen gunstige condities en tegen zo laag mogelijke kosten te voorzien in de benodigde 
financieringsmiddelen en daarbij risico's zoveel mogelijk uit te sluiten en beperken. In de Wet Fido zijn 
kaders opgenomen ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld en het renterisico op 
de vaste schuld (renterisiconorm). In de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) 
zijn kaders opgenomen ter beperking van de risico's. Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer 
ingestemd met de Wet Floudbare Overheidsfinanciën (wet HOF). Deze wet bepaalt onder meer dat Rijk, 
gemeenten, provincies en waterschappen een gelijkwaardige inspanning leveren bij het op orde brengen 
van de overheidsfinanciën

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is vastgelegd in de Uitvoeringregeling financiering decentrale overheden (Ufdo) en 
bedraagt voor gemeenschappelijke regelingen 8,2% van het begrotingstotaal.

Berekening kasgeldlimiet (inclusief de Inkooporganisatie): 31-12-2018

Begrotingstotaal 2018 107.267.480
Kasgeldlimiet 8,2% x begrotingstotaal [A] 8.795.933

Vlottende schuld 21.528.067
Vlottende activa excl. voorraden 23.910.330
Netto vlottende schuld [B] -2.382.263

Ruimte [A]-[B] 11.178.197

Renterisiconorm

GGD Zeeland heeft geen leningen met een looptijd van 1 jaar of langer zodat geen toetsing plaats vindt 
op de renterisiconorm.

Uitzettingen

In de wet Ruddo is vastgelegd dat openbare lichamen alleen overtollige middelen, voor een periode 
langer dan 3 maanden, mogen uitzetten bij financiële ondernemingen die zijn gevestigd in een EU-lidstaat 
en die ten minste beschikken over een AA-rating, afgegeven door ten minste twee ratingbureaus. Er zijn 
in 2018 door GGD Zeeland geen actieve uitzettingen van gelden geweest bij banken. Flet eventuele 
positieve saldo op de bank wordt dagelijks afgeroomd door het Ministerie van Financiën in het kader van 
het Schatkistbankieren (zie hieronder).

Schatkistbankieren

Flet wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren is op 15 december 2013 van kracht geworden. Flet 
wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden, dus ook GGD Zeeland, om hun overtollige (liquide) 
middelen aan te houden in de schatkist. Flet woord 'overtollig' verwijst naar alle middelen die decentrale 
overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op 
basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit 
hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. Tegelijkertijd 
met de wet is een ministeriele regeling van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening- 
courantovereenkomst die iedere decentrale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden.
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De regeling bevat verder onder meer de verplichting voor decentrale overheden een tussenrekening te 
openen bij een of meerdere banken, zodat aan de verplichting tot deelname aan schatkistbankieren kan 
worden voldaan.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x€ 1.000)

Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 805 805 805 805

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op 
dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist 
aangehouden 
middelen

(3a)=(l)>(2) Ruimte onder het 
drempelbedrag 805 805 801 804

(3b)=(2)>(l) Overschrijding van 
het drempelbedrag

(1) Berekening drempelbedrag GGD Zeeland inclusief de Inkooporganisatie

(4a) Begrotingstotaal 
verslagjaar_____ 107.267 107.267 107.267 107.267

(4b)

Het deel van het 
begrotingstotaal dat 
kleiner of gelijk is 
aan € 500 miljoen

107.267 107.267 107.267 107.267

(4c)

Het deel van het 
begrotingstotaal dat 
de € 500 miljoen te 
boven gaat

(l)=(4b)*0,0075+(4c)*0,002 
met een minimum van € 
250.000

Drempelbedrag 805 805 805 805

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(5a)

Som van de per dag 
buiten 's Rijks 
schatkist 
aangehouden 
middelen (negatieve 
bedragen tellen als 
nihil)_____________

325 14

(5b) Dagen in het 
kwartaal 90,00 91,00 92 92

(2)=(5a)/(5b)

Kwartaalcijfer op 
dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist 
aangehouden 
middelen

Gemiddeld heeft er op kwartaalbasis geen overschrijding van het drempelbedrag plaats gevonden. Alle 
werkdagen van het jaar wordt het saldo op de bank dagelijks afgeroomd naar Schatkistbankieren. In 2019 
is er 3x een saldobedrag niet op dezelfde dag afgeroomd.
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3.5 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Binnen de private en publieke sector is sprake van toenemende aandacht voor het inzicht in en de 
beheersing van risico's. Risicomanagement is daarom een vast onderdeel van goed bestuur (Good 
Governance) en een belangrijk middel om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Naast de 
interne behoefte om risico's in beeld te hebben en te beheersen is er ook vanuit het Rijk wetgeving 
opgelegd omtrent risico's. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) 
wordt in artikelen 9 en 26 gesteld dat in ieder geval in de begroting en de jaarrekening een paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt opgenomen. In deze paragraaf dienen tenminste 
opgenomen te zijn:

een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 
een inventarisatie van de risico's; 11

het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

11 Risico's moeten in dit verband worden opgevat als reële, doch niet altijd te kwantificeren, bedreigingen 

die, ook nadat maximale inspanningen zijn verricht om het optreden ervan te voorkomen, of de 
gevolgen ervan te verminderen, kunnen leiden tot uitgaven die niet begroot zijn.

Weerstandsvermogen en beschikbare weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de GGD in staat is om omvangrijke tegenvallers op te 
vangen, zonder dat het beleid aanzienlijk moet worden aangepast.Het gaat daarbij om de verhouding 
tussen de weerstandscapaciteit, ofwel de beschikbare (financiële) middelen die zonder ingrijpende 
beleidswijzigingen beschikbaar zijn, en de risico's. De weerstandscapaciteit is in artikel 11 BBV 
omschreven als "de middelen en mogelijkheden waarover een organisatie beschikt of kan beschikken om 
niet begrote kosten te dekken".

Weerstandscapaciteit bestaat bij de GGD uit de volgende onderdelen: 
de algemene reserve; 
de post onvoorzien in de begroting;
het deel van de bestemmingsreserves waarvoor geen harde verplichtingen zijn 
aangegaan of toezeggingen zijn gedaan en die zonder noemenswaardige beleidsmatige 
aanpassingen kunnen worden aangewend;
de getroffen reserves en voorzieningen waarmee gespecificeerde, gekwantificeerde 
risico's kunnen worden opgevangen.

De VZG hanteert in haar brief van 13 december 2018 een reserverichtlijn. De norm voor reservervorming 
bedraagt 5% van alle baten van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling. Deze norm dekt dan het 
totaal van alle vormen van reservervorming af. Negatieve exploitatiesaldi moeten in eerste instantie 
hieruit worden afgedekt. Als daarmee het totaal van de reserves is opgebruikt, komt het restant ten laste 
van de deelnemers. Indien de totale reservepositie op de balans per 31 december meer dan 5% van de 
baten bedraagt, moet het meerdere in maximaal 5 jaar worden uitgekeerd aan de deelnemers. Die 5 jaar 
geldt vanaf het eerste jaar dat de afbouw van de reserve is gestart.
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Benodigde weerstandscapaciteit

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet 
tegen de benodigde weerstandscapaciteit. De risico's die GGD Zeeland loopt zijn bepalend voor de 
hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit. Om de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit te 
bepalen is het noodzakelijk om de risico's te voorzien van een kwantificering van zowel kans als financiële 
gevolgen. Door de maximale gevolgen van de individuele risico's bij elkaar op te tellen ontstaat een te 
negatief oordeel over het weerstandsvermogen. Immers, het is vrijwel zeker dat niet alle risico's zich 
tegelijkertijd zullen voordoen. Daarnaast zal niet ieder risico zich maximaal voordoen. Tot slot is een 
aantal risico's qua omvang en waarschijnlijkheid niet in te schatten. In de volgende tabel wordt 
weergegeven welke risico's uit de begroting 2018 hebben zich in 2018 hebben voorgedaan met invloed 
op het resultaat van 2018:

Nr Risico's

Kans op
optreden Impact 
in 2018 in 2018

Risico
opgetreden 
in 2018

Financiële
impact Toelichting

%

01

02

03

De VZG-richtlijn is bekend 
gemaakt, wat een tekort 
veroorzaakt. Dit tekort is 
opgevangen binnen de 
exploitatie. Wel worden we nu 
geconfronteerd met de gevolgen 
van de aanpassing van de 
pensioenpremie maar hiervoor 
worden de gemeenten 
gecompenseerd, ook voor de 
GR'en. Hiervoor zal een tweede 
begrotingswijziging 2018 worden 
opgesteld. Indien deze niet 
goedgekeurd wordt, zal dit een 
tekort van € 230.000 opleveren 
waarvoor geen dekking is binnen 
de exploitatie.
Daarnaast heeft de 
Gemeenschappelijke Regeling nu 
personeel in dienst genomen 
voor de Inkoop Jeugdhulp 
Zeeland conform de afspraken 
met het bestuur. Echter er is nog 
niet duidelijk of de Inkoop 
Jeugdhulp Zeeland op termijn 
blijft bestaan wat een risico op 
werk-naar-werk-trajecten en 
wachtgelden oplevert. Mocht dit 
risico optreden dan is de 
schatting dat dit rond de € 1,2 
mln. euro zal kosten om deze 
mensen te ontslaan.
Het medisch beroepsrisico is 
afgedekt met een verzekering 
tegen een financiële claim. De 
kosten voor juridische bijstand in 
dergelijke procedures zijn niet 
verzekerd.

middel

laag

laag

1.

Ja / Nee

230.000 ja 93.000 De ABP pensioenpremie 
CAR-UWO personeel) 
voor ouderdoms- en 
nabestanden pensioen is 
voor de werkgever in 
2018 gestegen met 
1,26%. Voor PF Zorg & 
Welkzijn (CAO VVT 
personeel) bleef deze 
premie voor de 
werkgever ongewijzigd.

200.000 nee - Inkoop Jeugdhulp 
Zeeland is inmiddels 
verankerd in de 
gemeenschappelijke 
regeling GGD Zeeland

10.000 ja 9.500
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04 Bij uitval van de centrale 
computerapparatuur is de 
vervanging van de hardware 
geregeld middels een SLA met 
een externe partij. De vervanging 
is voor de cruciale onderdelen 
gebaseerd op "next business 
day" en verzekerd. De kosten die 
voortvloeien uit de reconstructie 
zijn deels verzekerd.___________

laag 50.000 nee

05 Er bestaat het risico dat bij 
terugloop van markttaken en 
projecten
wachtgeld verplichtingen 
ontstaan. De saldireserves die 
hierop betrekking hebben zullen 
in de meeste gevallen niet 
toereikend zijn om dit risico 
volledig af te dekken. Waar 
mogelijk worden in de 
contractuele sfeer met andere 
organisaties (politie, indicatie- 
organen)
wachtgeldverplichtingen zoveel 
mogelijk afgedekt of wordt 
personeel op uitzendbasis 
ingehuurd. Daarnaast is besloten 
door het Algemeen Bestuur om 
de saldireserves verder te 
verhogen om dit risico te 
ondervangen, mocht het 
optreden. De totale omzet vanuit 
de commerciële taken is € 4,0 
mln en het verdient aanbeveling 
om een reserve van 25% aan te 
houden.

middel 500.000 nee

1.990.000 102.500

Beschikbare weerstandscapaciteit

De post onvoorzien bedraagt € 15.000.
Het betreft een meerjarig incidentele post bedoeld voor onvoorziene incidentele uitgaven of voor het één 
jaar dekken van structurele uitgaven.
De beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2018 kan nu als volgt becijferd worden:

Beschikbare weerstandscapaciteit (inclusief de Inkooporganisatie) 31-12-2018

Algemene Reserve 392.050
Saldireserve Markttaken 249.267
Saldireserve Gemeentelijke Projecten 328.606
Bestemmingsreserve huisvesting Goes 2.623.225
Onvoorzien 15.000
Beschikbare weerstandscapaciteit 3.608.148
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* De bestemmingsreserve huisvesting Goes is een boekhoudkundige financieringsreserve waar
tegenover een lening u/g staat op de balans. Bij de opname van de bestemmingsreserve als onderdeel 
van de weerstandscapaciteit pas wel de volgende kanttekening. Aanwending van deze 
bestemmingsreserve moet met de grootste voorzichtigheid worden gedaan omdat dit verstrekkende 
gevolgen zal hebben voor de exploitatie van de GGD Zeeland omdat dit geld alleen liquide is te maken 
door aantrekking van externe financiering. De daarbij behorende financieringslasten komen dan ten 
laste van de exploitatie en dat zal ten koste komen van de gemeenten, omdat dit niet meer op te 
lossen is binnen de exploitatie.

Beoordeling weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor 
geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële 
positie. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen van 
GGD Zeeland is voldoende gebleken nu de opgetreden risico's in 2018 ad € 102.500, bij een 
impactbedrag van € 1.990.00, ruim lager zijn dan de beschikbare capaciteit (€ 3.608.148)

Kengetallen

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft in mei 2015 besloten dat kengetallen deel uitmaken van de 
paragraaf weerstandsvermogen. Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen dienen vanaf 
2015 in deze paragraaf inzicht te geven in de volgende kengetallen:

Netto schuldquote;
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
Solvabiliteitsratio;
Grondexploitatie (niet van toepassing voor GGD);
Structurele exploitatieruimte;
Belastingcapaciteit (niet van toepassing voor GGD).

De kengetallen geven een goed beeld van de financiële positie.

Netto schuldquote

Deze indicator brengt in beeld in hoeverre de netto schulden zich verhouden tot de totale baten 
(inkomsten). Hoe hoger het percentage, hoe meer externe financiering is aangetrokken om de activiteiten 
(investeringen) te financieren. Een laag percentage is gunstig De berekeningswijze is als volgt:

Berekening netto schuldquote (inclusief de Inkooporganisatie) 31-12-2018

Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)
Vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 21.528.067
Overlopende Passiva (cf. art. 49 BBV) 632.390
Totaal A 22.160.457
Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e, en f) 2.623.225
Uitzettingen <ljaar (cf. art. 39 BBV) 21.078.819
Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) 2.722
Overlopende Activa (cf. art. 40a BBV) 2.828.789
Totaal B 26.533.555
Totale Baten (exclusief mutaties reserves ) (cf. art. 17 lid C) 116.075.871
Totaal C 116.075.871
Netto schuldquote: (A-B)/C -4%
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Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als 
exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 
leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is 
en wat dit betekent voor de schuldenlast. De berekeningswijze is als volgt:

Berekening netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
(inclusief de Inkooporganisatie) 31-12-2018

Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 0
Vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 21.528.067
Overlopende Passiva (cf. art. 49 BBV) 632.390
Totaal A 22.160.457
Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e, en f) 0
Uitzettingen <ljaar (cf. art. 39 BBV) 21.078.819
Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) 2.722
Overlopende Activa (cf. art. 40a BBV) 2.828.789
Totaal B 23.910.330
Totale Baten (exclusief mutaties reserves) (cf. art. 17 lid C) 116.075.871
Totaal C 116.075.871
Netto schuldquote: (A-B)/C -2%

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin GGD Zeeland in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage 
van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves (zowel de 
algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. De 
berekeningswijze is als volgt:

Berekening solvabiliteit (incl de Inkooporganisatie) 31-12-2018

Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) 5.004.544
Balanstotaal 27.436.245
Solvabiliteit = Eigen vermogen : Balanstotaal 18%

Een solvabiliteit tussen 25% en 40% wordt als gezond beschouwd. Inclusief de Inkooporganisatie is de 
solvabiliteit vrij laag.
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Jaarrekening

4. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Totaal overzicht van baten en lasten

Totaal overzicht van 
baten en lasten

Primitieve begroting 
2018

Gewijzigde begroting 
2018

Realisatie
2018 Saldo V/N

Kosten 91.252.588 107.267.480 114.578.783 -7.311.303
110 Salarissen en sociale lasten 14.384.985 14.907.081 13.749.049 1.158.032
210 Vennootschapsbelasting 10.000 0 21.118 -21.118
351 Ingeleend personeel 1.736.599 2.566.977 2.597.078 -30.100
380 Overige goederen en diensten 74.053.919 89.025.888 97.935.611 -8.909.723

720 Mutatie voorzieningen 338.458 0 11.520 -11.520
730 Kapitaallasten 295.821 295.821 255.464 40.357
750 Doorverdeling 413.748 457.956 457.956
310 Energie 19.059 13.757 8.944 4.813
Opbrengsten -91.252.588 -107.267.480 -115.990.179 8.722.699 V

380 Overige goederen en diensten -5.766.324 -6.560.684 -6.093.771 -466.913
431 Rijkssubsidie -299.202 -283.096 -266.212 -16.884
432 Gemeentelijke bijdragen -84.575.949 -99.779.618 -109.388.423 9.608.805
510 Rentebaten/-lasten -197.365 -186.126 -180.136 -5.990
720 Mutatie voorzieningen 0 0 -61.637 61.637
750 Doorverdeling -413.748 -457.956 0 -457.956
Mutatie reserve

710 Mutatie reserves 0 0
Eindtotaal -1.411.396 1.411.396 V

Het resultaat van de GR GGD Zeeland is € 1.411.396 positief. Eerder is aan u een bedrag gecommuniceerd 
van € 575.882 positief voor het onderdeel GGD exclusief de Inkooporganisatie. Daarop zijn de volgende 
correcties toegepast.

In verband met gelden die in 2018 voor transformatiedoeleinden door de Inkooporganisatie 
Jeugdhulp Zeeland zijn ontvangen, maar waar in 2018 nog geen bedragen uit betaald zijn, is een 
resultaat voortgevloeid van € 758.254.
Dit bestaat uit de decentralisatie-uitkering 'Transformatiefonds' die in december 2018 via de 
decembercirculaire kenbaar is gemaakt ad € 758.254.
Voor bovengenoemd resultaat van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland wordt voorgesteld een 
bestemmingsreserve te vormen, waar in 2019 en verder aanspraak op gemaakt wordt t.b.v. de 
Transformatie in het jeugdhulplandschap.

Voor GGD Zeeland exclusief de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is het resultaat € 77.260 hoger. 
Voor de OTO gelden ad € 24.435 wordt met ingang van jaarrekening 2018 afgeweken van de 
consistente gedragslijn uit het verleden waarbij deze opbrengsten altijd een jaar later verantwoord 
werden. Het restant betreft opbrengsten die in 2019 verantwoord waren en die betrekking hadden 
op 2018.
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Hierna volgt de toelichting bij het overzicht van baten en lasten met vermelding van de belangrijkste 
afwijkingen tussen de realisatie en gewijzigde begroting. Economische categorieën met een afwijking 
tussen realisatie en gewijzigde begroting kleiner dan € 15.000 zijn niet nader toegelicht. De cursief 
gedrukte teksten in de verklaring hieronder elimineren elkaar per saldo.

Lasten:

110 Salarissen en sociale lasten (€ 1.158.032 incidenteel voordeel)
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste voordelen ten opzichte van de gewijzigde begroting 

weergeven:

Salarislasten
Diverse vacatures werden niet of konden niet (krapte op de arbeidsmarkt) 
tijdig worden ingevuld bij onder meer de Teams jeugd gezondheidszorg, 
OPA, GVB, Functioneel Beheer, ICT, Facilitair & Huisvesting, Financiën en 
Control. +294.000
De salarislasten van de Inkooporganisatie vielen € 451.000 lager uit dan 
begroot. De lasten worden 1 op 1 doorbelast aan de Inkooporganisatie 
hierdoor onstond aan de opbrengsten zijde een nadeel ten opzichte van de 
begroting voor hetzelfde bedrag. Per saldo is het effect dus budgetneutraal. +451.000
De salarislasten van de Inkooporganisatie € 469.989 zijn verantwoord 
binnen het programma inkoop jeugd (primaire personeelslasten) alsmede 
onder overhead. In de begroting waren deze lasten eerst nog begroot bij de 
GGD, met een doorbelasting van de salarislasten onder de opbrengsten. Per 
saldo is deze andere verwerkingswijze budgettair neutraal. +470.000
Een voordeel van € 55.000 betreft salarissen in verband met reorganisatie 
kosten. Maar ditzelfde bedrag komt aan de opbrengsten zijde weer als 
nadeel ten opzichte van de begroting terug. +55.000

+1.270.000
Meer ontvangen Ziekengeld dan begroot +102.000
Overige nadelen -3.968

Totaal toegelicht voordeel GGD excl. de Inkooporganisatie +1.368.000
De gerealiseerde salarislasten bij de Inkooporganisatie lag € 210.000 hoger 
dan begroot (zie hierna bij 351 Ingeleend personeel) -210.000
Totaal toegelicht voordeel incl. de Inkooporganisatie +1.158.032

210 Vennootschapsbelasting
In de gewijzigde begroting was geen rekening gehouden met de VPB plicht in verband met de activiteiten 
op het gebied van Preventieve maatregelen risicogroepen (markttaak). Door een hogere omzet dan 
begroot viel de VPB last hoger uit dan begroot.

351 Ingeleend personeel (€ 30.100 nadeel)
De post ingeleend personeel laat daarentegen een overschrijding/nadeel van € 133.000 zien. De reden 
hiervan is dat een deel van de vacatures tijdelijk is ingevuld met personeel van derden om meer flexibel 
te kunnen werken.

Daarnaast is er een voordeel van € 51.000, dit betreft begrote (doch niet gerealiseerde) inhuur in verband 
met reorganisatie en dit voordeel verloopt budget neutraal (zie nadeel onder opbrengsten).
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Voor de Inkooporganisatie was er een verschuiving van ingeleend personeel naar personeel in 
dienstbetrekking. Dit leverde € 261.000 voordeel op.

Voor het onderdeel TaskForce Jeugd was er sprake van circa € 210.000 inleenkosten. Deze kosten zijn niet 
in de begroting van de Inkooporganisatie verwerkt conform historische afspraken met het College Zorg en 
Welzijn.

380 Overige goederen en diensten (€ 8.909.723 nadeel)
Dit betreft onder meer de volgende posten:

Project BOOST: De realisatie betreft € 283.000 versus een begroot bedrag van € 176.000. De 
overschrijding van € 107.000 is grotendeels veroorzaakt door de inhuur van externe adviseurs in 
verband met onder meer de dóórontwikkeling van de teams.
Niet begrote inzet externe partners op RUPS project € 100.000.
Externe adviseurs i.v.m de dóórontwikkeling van diverse organisatie onderdelen (waaronder 
bedrijfsbureau) en in verband met huisvestingszaken circa € 201.000 nadelig.
Een budget neutraal voordeel van € 141.000. Hetzelfde bedrag komt aan de opbrengsten zijde als 
nadeel terug. De onttrekkingen aan de voorziening reorganisatie zijn rechtstreeks ten laste van de 
voorziening gebracht (conform BBV). In de begroting vond verantwoording via de exploitatie plaats. 
Hogere advieskosten op markttaken circa € 37.000.
Een nadeel van circa € 104.000 voor de Inkooporganisatie voornamelijk door kosten van de 
TaskForce Jeugd die conform historische afspraken niet in de begroting zijn opgenomen. Verder is 
een voordeel van circa € 19.000 op de uitvoeringskosten (inclusief overhead) behaald.
De Jeugdhulp - Zorg in Natura - stijgt met circa € 8.507.000 ten opzichte van € 83.882.000 begroot 
(deze toename wordt in paragraaf 5.11 nader toegelicht).
Overige verschillen 13.723 nadelig.

730 Kapitaallasten (€ 40.357 voordeel incidenteel)
De afschrijvingslasten vallen lager uit omdat abusievelijk software licenties begroot waren onder de 
afschrijvingslasten. De licenties zijn (conform 2017) ten laste van de exploitatie gebracht.

750 Doorverdeling (€ 457.956 voordeel incidenteel)
Interne doorverdelingen zijn begroot, maar op grond van het BBV niet toegestaan. Om die reden zijn de 
interne doorverdelingen in de realisatie geëlimineerd.
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Opbrengsten:

380 Overige goederen en diensten (€ 466.913 incidenteel nadeel)

Meer opbrengst PMR (Fysieke Veiligheid en Bescherming) +147.000
Meer opbrengst Hygiene Infectie Preventie (Gezondheid in de wijk) +50.000
Meer opbrengst RIVM entgelden en hielprikken (Gezondheid in de wijk) +134.000
Minder TBC inkomsten verhuur mobiele röntgen unit + foto's en mantoux (Fysieke 
Veiligheid & Bescherming)

-20.000

Minder opbrengst team Gezondheidsbevordering en beleidsadvisering (WPG) (Kennis, 
innovatie en monitoring)

-67.000

Meer opbrengst CZW hoger (Veilig Thuis). Zie hiervoor toelichting Veilig Thuis. +215.000
Budget neutraal nadeel doorbelaste salarissen aan de Inkooporganisatie (zie 110 
salarisssen en sociale lasten).

-451.000

De doorberekende salarislasten van de Inkooporganisatie € 469.989 zijn in mindering 
gebracht op de Salarislasten en niet verantwoord als opbrengsten

-470.000

Budget neutraal opbrengsten reorganisatie -247.000
GLO opbrengst JGZ (Gezondheid in de wijk) +44.000
Zoals blijkt uit het overzicht Overlopende passiva met een specifiek bestedingsdoel onder 
10.2.3 Vlottende passiva, is het besteedbaar bedrag verminderd van circa 
€ 502.000 naar € 370.000. Dit voordeel ad circa € 132.000 betreft niet begrote 
projectopbrengsten voor gerealiseerde/ afgeronde projecten.

+132.000

Niet begrote projectopbrengsten wegens doorberekende personele inzet op het project 
MUIZ, penvoerder GGD Zuid-Holland Zuid (Fysieke Veiligheid en Bescherming)

+37.000

Niet begrote projectopbrengsten wegens doorberekende personele inzet 
verzuimbegeleiding Scalda (Gezondheid in de wijk)

+15.000

Overige verschillen +14.087
Toegelicht verschil -466.913

432 Gemeentelijke bijdragen (€ 9.608.805 voordeel)
In zowel de primitieve als de gewijzigde begroting 2018 was geen rekening gehouden met de 
bijdrage Veilig thuis radarfunctie ad € 126.824, welke bijdrage in het AB van december 2018 was 
goedgekeurd. Daartegenover was abusievelijk een te hoge opbrengst berekening opgenomen in 
zowel de primitieve als de gewijzigde begroting van resp. € 22.500 en € 27.000.
Voor de Inkooporganisatie is er een hogere gemeentelijke bijdrage van € 243.000 door € 315.000 
niet begrote kosten (op basis van historische afspraken) voor de TaskForce Jeugd, € 51.500 aan 
lagere kosten op Salarissen/Ingeleend personeel en een besparing van circa € 20.000 op 
overheadgerelateerde kosten.
De kosten voor Jeugdhulp zorg in natura stegen met circa € 8.507.000 ten opzichte van circa 
€ 83.882.000 begroot. Hierdoor (en de Rijksbijdrage in het Transformatiefonds ad € 758.254) stijgen 
de opbrengsten met € 9.265.000 ten opzichte van het begrote bedrag.

720 Mutatie voorziening (€ 61.637 incidenteel voordeel)
Dit betreft een vrijval van de Voorziening reorganisatie (zie ook 10.2.2 Voorzieningen).

750 Doorverdeling (€ 457.956 incidenteel nadeel)
Interne doorverdelingen zijn begroot doch op grond van het BBV niet toegestaan en in de realisatie
geëlimineerd.
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Overzicht van baten en lasten per programma:

Baten en lasten per programma
Primitieve begroting
2018

Gewijzigde begroting
2018

Realisatie
2018 Saldo V/N

Wet Publieke Gezondheid 6.838.782 7.067.787 6.522.550 545.237 V
VKosten 11.178.926 11.972.139 11.688.869 283.270

Opbrengsten -4.340.144 -4.904.352 -5.166.319 261.967 _V_
V

_v_
_v_
A
_N_
_N_
V

_v_
_N_

A
A
A
A
A
v

_y_
v
N
V

V

Veilig Thuis 1.246.633 1.240.785 941.910 298.875
Kosten 1.686.044 1.737.795 1.723.055 14.740
Opbrengsten -439.411 -497.011 -781.145 284.135

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland 752.583 831.544 1.091.156 -259.612
Kosten 752.583 831.544 1.091.156 -259.612
Opbrengsten 0 0 0 0

Overhead 7.087.958 7.108.618 6.756.744 351.874
Kosten 8.075.555 8.549.367 7.327.815 1.221.551
Opbrengsten -987.597 -1.440.749 -571.071 -869.677

Algemene dekkingsmiddelen -15.950.956 -16.263.733 -15.986.619 -277.114
Kosten 859.940 279.306 337.315 -58.009
Opbrengsten -16.810.896 -16.543.039 -16.323.934 -219.105

Vennootschapsbelasting 10.000 21.118 -21.118
Kosten 10.000 0 21.118 -21.118

Onvoorzien 15.000 15.000 15.000
Kosten 15.000 15.000 0 15.000

Jeugdzorg (zorg in natura) -758.254 758.254
Kosten 68.674.541 83.882.329 92.389.455 -8.507.126
Opbrengst -68.674.541 -83.882.329 -93.147.709 9.265.380

Eindtotaal -1.411.396 1.411.396

De programmasaldi in de kolom primitieve begroting 2018 sluiten op totaalniveau aan met de 
goedgekeurde Programmabegroting 2018 van GGD Zeeland. In bovenstaande tabel heeft een 
verschuiving tussen de programma's plaatsgevonden t.o.v. de 'Programmabegroting 2018'. In het kader 
van het voldoen aan het BBV, is een bedrag van € 553.762 aan overheadkosten van het programma 
'Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland' verschoven naar het programma 'Overhead'. Daarnaast zijn de 
opbrengsten (€ 1.306.345) van het programma 'Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland' verschoven naar 
de 'Algemene dekkingsmiddelen'.

Bovenstaand overzicht toont alleen baten en lasten, er hebben geen toevoegingen en/of onttrekkingen 
aan het eigen vermogen plaatsgevonden.
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5. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting per programma

Programmalijn Fysieke Veiligheid & Bescherming5.1

Primitieve begroting
2018

Gewijzigde begroting
2018

Realisatie
2018 Saldo V/N

Fysieke Veiligheid & Bescherming 1.113.799 1.036.058 845.829 190.230 V

Kosten 2.213.748 2.260.175 2.201.631 58.545 V

110 Salarissen en sociale lasten 1.382.835 1.264.402 1.266.393 -1.990
351 Ingeleend personeel 100.881 250.559 284.874 -34.315
380 Overige goederen en diensten 659.164 674.346 597.566 76.780
730 Kapitaallasten 60.668 60.668 52.798 7.870
750 Doorverdeling 10.200 10.200 0 10.200

Opbrengsten -1.099.949 -1.224.117 -1.355.802 131.685 V

380 Overige goederen en diensten -800.747 -941.021 -1.089.590 148.569
431 Rijkssubsidie -299.202 -283.096 -266.212 -16.884

Eindtotaal 1.113.799 1.036.058 845.829 190.230 V

Analyse begroting-realisatie Fysieke Veiligheid & Bescherming:

Het team Infectieziektenbestrijding scoorde per saldo een € 31.000 lager resultaat dan begroot in 
verband met inhuur kosten voor ziektevervanging van 2 artsen.
Het team Seksuele gezondheid boekte een voordelig resultaat in verband met € 41.500 lagere 
loonkosten door het niet invullen van de begrote vacatureruimte Sociaal Verpleegkundige.
Het team Medische Milieukunde boekte een voordelig resultaat omdat er in de begroting rekening 
gehouden was met € 24.700 voor inhuur van een geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen. De 
inhuur daarvan heeft niet plaats gevonden.
Het team Techische Hygiene Zorg boekte een voordelig resultaat door 22% (€ 29.000) meer omzet 
dan begroot.
Het team Preventieve maatregelen risicogroepen (PMR) boekte een voordelig resultaat ten opzichte 
van de begroting door 26% (€ 148.100) meer omzet te realiseren dan begroot. Hiertegenover zijn 
€ 87.200 meer uitgaven verantwoord; onder meer Salarissen € 62.700 hoger, Kosten vaccins 
€ 51.600 hoger en Inhuur personeel € 27.100 lager.
Project opbrengst MUIZ via penvoerder GGD Zuid-Holland Zuid in verband met projecturen € 37.000

5.2 Programmalijn Gezondheid in de Wijk

Primitieve begroting 
2018

Gewijzigde begroting 
2018

Realisatie
2018 Saldo V/N

Gezondheid in de Wijk 5.066.089 5.309.560 4.911.096 398.464 V

Kosten 7.039.889 7.356.814 7.140.781 216.033 V

110 Salarissen en sociale lasten 6.309.242 6.475.838 6.229.756 246.082
351 Ingeleend personeel 304.500 475.895 533.972 -58.077
380 Overige goederen en diensten 420.090 398.889 377.053 21.836
750 Doorverdeling 6.057 6.192 6.192

Opbrengsten -1.973.801 -2.047.254 -2.229.684 182.430 V

380 Overige goederen en diensten -1.973.801 -2.047.254 -2.229.684 182.430
Eindtotaal 5.066.089 5.309.560 4.911.096 398.464 V
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Analyse begroting-realisatie Gezondheid in de wijk:

De gerealiseerde salarislasten en kosten ingeleend personeel kwamen voor de JGZ teams totaal circa 
€ 172.000 lager uit in verband met moeilijk vervulbare vacatures. De hogere opbrengsten werden 
gerealiseerd door o.a een € 44.000 hogere vergoeding van Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland. 
Voor Hygiëne Infectie Preventie (HIP) kwam de opbrengst € 54.000 hoger uit. De RIVM opbrengst in 
verband met screening (hielprikken) was abusievelijk niet begroot bij een realisatie van € 73.000. De 
omzet op aanvullende diensten kwam € 53.000 hoger uit dan begroot.

5.3 Programmalijn Kennis, innovatie en monitoring

Primitieve begroting 
2018

Gewijzigde begroting 
2018

Realisatie
2018 Saldo V/N

Kennis, innovatie en monitoring 1.021.161 843.429 941.898 -98.469
Kosten 1.292.798 1.508.284 1.502.228 6.056 V

110 Salarissen en sociale lasten 1.065.867 1.056.913 942.376 114.537
351 Ingeleend personeel 105.250 196.952 -91.702
380 Overige goederen en diensten 226.931 346.121 362.901 -16.780

Opbrengsten -271.637 -664.855 -560.330 -104.525

380 Overige goederen en diensten -271.637 -664.855 -560.330 -104.525
Eindtotaal 1.021.161 843.429 941.898 -98.469

Analyse begroting-realisatie Kennis, innovatie en monitoring:

Tegenover lagere salarislasten zijn Bij de teams Gezondheidsbevordering/beleidsadvisering WPG en 
Epidemiologie hogere inhuurlasten verantwoord. Dit omdat in 2018 vacatures flexibel zijn ingevuld.

Op deze programmalijn zijn abusievelijk opbrengsten begroot in 2018, welke niet konden worden 
gerealiseerd of waarvan de opbrengsten onder de betreffende projecten zijn verantwoord.

5.4 Programmalijn Sociale Veiligheid

Primitieve begroting 
2018

Gewijzigde begroting 
2018

Realisatie
2018 Saldo V/N

Sociale Veiligheid -362.267 -121.261 -176.274 55.013 V

Kosten 632.491 846.865 844.229 2.636 V

110 Salarissen en sociale lasten 393.238 605.850 624.000 -18.150
351 Ingeleend personeel 92.720 92.720 92.830 -110
380 Overige goederen en diensten 102.260 103.125 127.399 -24.274
730 Kapitaallasten
750 Doorverdeling 44.272 45.170 45.170

Opbrengsten -994.758 -968.126 -1.020.503 52.376 V

380 Overige goederen en diensten -994.758 -968.126 -1.020.503 52.376
Eindtotaal -362.267 -121.261 -176.274 55.013 V
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Analyse begroting-realisatie Sociale Veiligheid:

Het resultaat van Forensische Geneeskunde is € 79.000 positief maar was wel € 28.300 lager dan begroot. 
Deze € 28.300 werd gecompenseerd door de positieve begrotingsafwijking (€ 33.500) op het project 
Huiselijk Geweld.
Interne doorverdelingen zijn begroot voor € 45.000, maar op grond van het BBV niet toegestaan. In de 
realisatie zijn deze doorverdelingen geëlimineerd.

5.5 Programma Veilig Thuis

Primitieve begroting 
2018

Gewijzigde begroting 
2018

Realisatie
2018 Saldo V/N

Veilig Thuis 1.246.633 1.240.785 941.910 298.875 V

Kosten 1.686.044 1.737.795 1.723.055 14.740 V

110 Salarissen en sociale lasten 1.001.923 1.054.054 1.314.847 -260.793
351 Ingeleend personeel 311.605 214.748 238.741 -23.993

380 Overige goederen en diensten 131.498 182.600 169.468 13.132
750 Doorverdeling 241.018 286.394 286.394

Opbrengsten -439.411 -497.011 -781.145 284.135
380 Overige goederen en diensten -439.411 -497.011 -781.145 284.135 V

Eindtotaal 1.246.633 1.240.785 941.910 298.875 V

Bovenstaande tabel vermeldt de lasten van Veilig Thuis, uitgezonderd de overheadkosten van € 310.819. 
Deze overheadkosten zijn wel begroot op dit programma, maar op grond van het BBV worden deze onder 
overhead verantwoord. De gemeentelijke bijdragen Veilig Thuis zijn, conform BBV voorschriften, 
verantwoord onder Algemene dekkingsmiddelen. Indien rekening gehouden wordt met overhead 
bedraagt het saldo van Veilig Thuis € 124.291 positief

Analyse begroting-realisatie Veilig Thuis:

De overschrijding van € 261.000 op salarissen en sociale en ingeleend personeel wordt gecompenseerd 
door een (niet begrote) aanvullende bijdrage van CZW bureau van € 261.230 (radarfunctie VT en DUVO) 
die in november 2018 aangevraagd. De personele inzet is inclusief inhuur van derden en exclusief 
stagiares gestegen van 17,4 fte in januari 2018 naar 24,6 in december 2018.

De projecten Trainingen voor Veilig Thuis en MDA++ maken deel uit van deze exploitatie. De totale 
projectkosten bedroegen circa € 120.000. Deze projecten zijn kostendekkend gerealiseerd in 2018
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5.6 Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland
De Inkooporganisatie heeft in 2018 haar budget aangewend voor de uitvoering van de haar toegewezen 
taken, voor de verdere professionalisering van de organisatie, en voor de ontwikkeling van de 
inkoopstrategie voor de komende vijf tot zeven jaar.
De interim-directeur heeft de formatie van de inkooporganisatie in 2018 volledig ingericht met vier 
contractmanagers, vier financiële/administratieve medewerkers, twee planning-en controlmedewerkers 
en één management ondersteuner. In vergelijking met andere regio's is dit een zeer efficiënte bezetting. 
Er is in 2018 sprake geweest van nog doorlopende inhuur van expertise rondom het berichtenverkeer. De 
payroll-contracten van de vaste medewerkers zijn daarentegen, zoveel als wenselijk is, omgezet in 
(directe en vaste) dienstverbanden waardoor een kostenverlaging (inclusief kostenstijgingen 
personeelsuitbreiding(en)) van circa € 51.500 is gerealiseerd. Voorts heeft de interim-directeur 
aangegeven zijn taken in 2019 weer te willen overdragen aan een reguliere functionaris die de rol van 
directeur voor meerdere jaren in vaste betrekking gaat uitvoeren. Het wervingstraject hiervoor is 
opgestart.

Er resteert een batig saldo van € 71.046 (inclusief € 16.000 voordeel op overheadkosten) over 2018.

Het resultaat op de uitvoeringskosten is hierboven toegelicht. Verder waren kosten voor ontwikkeling van 
een dashboardomgeving begroot, maar is eind 2018 hier een kosteloze pilot voor overeengekomen met 
de huidige softwareleverancier. Dit verklaart het overige deel van de gerealiseerd baat.
Het resultaat ad € 71.046 wordt verrekend met bedragen inzake jeugdhulp die de Inkooporganisatie van 
de gemeenten tegoed heeft. Dit is als zodanig verwerkt in de jaarrekening 2018.

TaskForceJeugd
Voor de uitgaven aan bijeenkomsten, projecten, extra ondersteuning en personele inzet ten behoeve van 
de Taskforce Jeugd (werkbudget) is op jaarbasis op basis van historische afspraken een bedrag van € 
250.000 beschikbaar. De uitgaven voor en bijdragen aan de TaskForce Jeugd zijn - conform de daartoe 
gemaakte afspraken - in 2018 (en eerdere jaren) niet in de begroting van de Inkooporganisatie Jeugdhulp 
Zeeland verwerkt.

In 2018 is vanuit het werkbudget € 105.000 uitgegeven aan diverse bijeenkomsten en projecten. 
Daarnaast bedroegen de detacheringskosten van de programmamanager en de programmasecretaris in 
totaal € 210.000. Als gevolg van bovenstaande verwerkingswijze ontstaat in 2018 een nadeel van 
€ 315.000. De gemeenten hebben in 2018 via de bevoorschottingen ten behoeve van de TaskForce Jeugd 
€ 315.000 bijgedragen. Dit bedrag is onder de algemene dekkingsmiddelen verantwoord.

Het gepresenteerde nadeel van € 315.000 en voordeel van € 55.000 vormen het totale nadeel van 
€ 260.000. Dit nadeel wordt opgeteld bij de bedragen inzake jeugdhulp die de Inkooporganisatie 
Jeugdhulp Zeeland nog van de gemeenten tegoed heeft. Dit is als zodanig verwerkt in de jaarrekening 
2018.

Primitieve begroting 
2018

Gewijzigde begroting 
2018

Realisatie
2018 Verschil V/N

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland 752.583 831.544 1.091.156 -259.612 N

NKosten 752.583 831.544 1.091.156 -259.612
110 Salarissen en sociale lasten 245.759 157.935 329.041 -171.106 N

V
T

~i\T

351 Ingeleend personeel 356.327 412.680 404.990 7.690
380 Overige goederen en diensten 150.497 260.929 357.125 -96.196

Eindtotaal 752.583 831.544 1.091.156 -259.612
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Analyse begroting - realisatie Uitvoering Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland:

De specificatie ziet er als volgt uit:

Primitieve begroting
2018

Gewijzigde begroting
2018

Realisatie
2018 Saldo V/N

Uitvoeringskosten (excl. overhead) 752.583 831.544 776.535 55.009

Taskforce Kosten (personeel) 0 0 209.724 -209.724
Taskforce Kosten (werkbudget) 0 0 104.897 -104.897

Eindtotaal 752.583 831.544 1.091.156 -259.612

5.7 Overhead

Totaal overzicht baten en lasten
Primitieve begroting 

2018
Gewijzigde begroting 
2018

Realisatie
2018 Saldo V/N

Overhead 7.087.958 7.108.618 6.756.744 351.874 V

Kosten 8.075.555 8.549.367 7.327.815 1.221.551 V

110 Salarissen en sociale lasten 4.046.375 4.455.918 3.042.571 1.413.347
310 Energie 19.059 13.757 8.944 4.813
351 Ingeleend personeel 519.054 913.464 794.267 119.197
380 Overige goederen en diensten 3.143.713 2.821.075 3.267.849 -446.774
720 Mutatie voorzieningen 11.520 -11.520
730 Kapitaallasten 235.153 235.153 202.666 32.487
750 Doorverdeling 112.200 110.000 0 110.000
Opbrengsten -987.597 -1.440.749 -571.071 -869.677
380 Overige goederen en diensten -732.202 -1.195.561 -387.445 -808.115
510 Rentebaten/-lasten -194.865 -183.626 -183.626 0
750 Doorverdeling -60.530 -61.562 0 -61.562
Eindtotaal 7.087.958 7.108.618 6.756.744 351.874 V

In deze jaarrekening is voldaan aan het BBV, waardoor ten opzichte van de begroting 2018 met name de 
verantwoording van overhead voor de programma's Veilig Thuis en Inkoop Jeugd op het onderdeel 
Overhead heeft plaatsgevonden in plaats van op het betreffende programma.

Analyse begroting-realisatie Overhead:

Het nadelig verschil t.o.v. de begroting wordt veroorzaakt door onder meer de volgende factoren:

Bij de teams Functioneel Beheer, ICT, Facilitair & Huisvesting en Financiën zijn diverse vacatures niet 
of later in het jaar ingevuld terwijl ze wel voor het volledig jaar begroot zijn. Dit verklaart het 
overgrote deel van circa € 517.000 lagere salariskosten t.o.v. de begroting.
De salarislasten van de Inkooporganisatie vielen € 451.000 lager uit dan begroot. De lasten worden 1 
op 1 doorbelast aan de Inkooporganisatie hierdoor onstond aan de opbrengsten zijde een nadeel ten 
opzichte van de begroting voor hetzelfde bedrag. Per saldo is het effect dus budgetneutraal.
De salarislasten van de Inkooporganisatie € 469.989 zijn verantwoord binnen het programma inkoop 
jeugd (primaire personeelslasten) alsmede onder overhead. In de begroting waren deze lasten eerst 
nog begroot bij de GGD, met een doorbelasting van de salarislasten onder de opbrengsten. Per saldo 
is deze andere verwerkingswijze budgettair neutraal.
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Voor wat betreft de Inkooporganisatie haar 'overhead personeeel' viel de realisatie € 39.000 hoger 
uit dan begroot.

Het voordelig verschil op ingeleend personeel komt voor circa € 79.000 voor rekening van het 
Bedrijsbureau en circa € 44.000 heeft betrekking op ingeleend overhead personeel van de 
Inkooporganisatie.

posten. De 2 belangrijkste posten zijn € 338.000 overschrijding op de post externe adviseurs wegens 
onder meer dóórontwikkeling organisatie onderdelen en huisvesting en niet begrote bouwkosten 
voor in een tweetal gehuurde CB locaties (nadeel € 81.000).

De afschrijvingslasten vallen lager uit omdat software licenties ten onrechte begroot waren onder 
afschrijvingslasten.

Interne doorverdelingen zijn begroot voor € 110.000 (kosten) doch op grond van het BBV niet 
toegestaan en in de realisatie geëlimineerd.

Het nadeel op de opbrengsten post Overige goederen en diensten van € 808.000 bestaat voornamelijk 
uit:

Budget neutraal nadeel doorbelaste salarissen aan de Inkooporganisatie € 451.000 (zie 110 
salarisssen en sociale lasten).
De doorberekende salarislasten van de Inkooporganisatie € 469.989 zijn in mindering gebracht op de 
Salarislasten en niet verantwoord als opbrengsten
Diverse (hogere) opbrengsten o.a. extern doorbelaste huisvesting € 95.000 en € 46.000 subsidie 
vrijval in verband met het project dóórontwikkeling Bedrijfsbureau.

Interne doorverdelingen zijn begroot voor € 62.000 (opbrengsten) doch op grond van het BBV niet 
toegestaan en in de realisatie geëlimineerd.

Het nadelig verschil op overige goederen en diensten ad € 447.000 heeft betrekking op diverse
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5.8 Algemene dekkingsmiddelen

Primitieve begroting
2018

Gewijzigde begroting
2018

Realisatie
2018 Saldo V/N

Algemene dekkingsmiddelen -15.950.956 -16.263.733 -15.986.619 -277.114

Kosten 859.940 279.306 337.315 -58.009

110 Salarissen en sociale lasten -75.254 -178.830 66 -178.896
351 Ingeleend personeel 51.511 101.661 50.453 51.209
380 Overige goederen en diensten 545.225 356.475 286.796 69.678
720 Mutatie voorzieningen 338.458 0 0 0

Opbrengsten -16.810.896 -16.543.039 -16.323.934 -219.105

380 Overige goederen en diensten -553.769 -246.856 -25.073 -221.783

432 Gemeentelijke bijdragen -15.901.408 -15.897.289 -16.240.714 343.425
510 Rentebaten/-lasten -2.500 -2.500 3.490 -5.990
720 Mutatie voorzieningen 0 0 -61.637 61.637
750 Doorverdeling -353.218 -396.394 0 -396.394

Eindtotaal -15.950.956 -16.263.733 -15.986.619 -277.114

Analyse begroting-realisatie Algemene dekkingsmiddelen:

De negatieve afwijking ten opzichte van de begroting wordt als volgt verklaard:

Het nadelig verschil op Salarissen:
Onder Algemene dekkingsmiddelen in de begroting een algemene taakstelling opgenomen was van 
€ 233.000 in verband met de verwachte premie stijging van pensioenpremies in 2018. De 
gerealiseerde kostenstijging van circa € 93.000 is verwerkt in de post Salarissen van het CAR-UWO 
personeel en deze zijn dus niet in de Algemene dekkingsmiddelen verantwoord. Deze kosten zijn 
incidentele wijze gedekt.
In verband met de reorganisatie voorziening was er voor € 55.000 salariskosten begroot. Kosten in 
verband met reorganisatie zijn rechtstreeks onttrokken aan de voorziening reorganisatie.

Het voordelig verschil op Ingeleend personeel:
In verband met de reorganisatie voorziening was er voor € 51.000 ingeleend personeel begroot. Kosten in 
verband met reorganisatie zijn rechtstreeks onttrokken aan de voorziening reorganisatie.

De verschillen op Overige goederen en diensten (kosten) betreffen met name:
Project BOOST: De realisatie betreft € 283.000 versus een begroot bedrag van € 176.000. De 
overschrijding van € 107.000 is grotendeels veroorzaakt door de inhuur van externe adviseurs in 
verband met onder meer de dóórontwikkeling van de teams.
Een budget neutraal voordeel van € 141.000. Hetzelfde bedrag komt aan de opbrengsten zijde als 
nadeel terug. De onttrekkingen aan de voorziening reorganisatie zijn rechtstreeks ten laste van de 
voorziening gebracht (conform BBV). In de begroting vond verantwoording via de exploitatie plaats. 
Overige kosten (huur en diverse kosten) zijn grotendeels niet gerealiseerd c.q elders verantwoord 
waardoor een voordeel van € 36.000 ontstond.

De verschillen op Overige goederen en diensten (opbrengsten) betreffen met name:
Budget neutrale opbrengsten reorganisatie € 247.000. Dit bedrag is hier een nadeel.
Vrijval van besteedbaar bedrag € 25.000 ten behoeve van het project BOOST.
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Het voordeel van € 344.000 op gemeentelijke bijdragen bestaat uit:
€ 315.000 kosten i.v.m. de Inkooporganisatie en Taskforce Jeugd tezamen met € 71.000 lagere 
uitvoeringskosten voor de Inkooporganisatie leiden tot een € 244.000 hogere gemeentelijke bijdrage 
t.b.v. de Inkooporganisatie.
Op de gemeentelijke bijdragen GGD Zeeland is bijna € 100.000 meer ontvangen dan begroot. In 
zowel de primitieve als de gewijzigde begroting 2018 was geen rekening gehouden met de bijdrage 
Veilig thuis radarfunctie ad € 126.824, welke bijdrage in het AB van december 2018 was 
goedgekeurd. Daartegenover was abusievelijk een te hoge opbrengst berekening opgenomen in de 
gewijzigde begroting van circa € 27.000.

De gerealiseerde opbrengst Gemeentelijke bijdragen GGD is als volgt verdeeld over de verschillende 
gemeenten:

Gemeentelijke bijdragen 2018 
GGD Zeeland

WPG Gem.
projecten

BDU
uniform

BDU
maatwerk

Verwijs-
index

Veilig
Thuis

Totaal
GGD excl. IJZ

Borsele 383.267 6.602 419.133 23.755 7.668 71.997 912.422
Goes 630.648 10.864 582.444 39.088 10.656 138.778 1.412.478
Hulst 463.947 7.991 402.005 28.755 7.355 90.129 1.000.182
Kapelle 214.228 3.688 243.112 13.276 4.448 37.324 516.076
Middelburg 811.433 13.977 811.903 50.292 14.854 213.599 1.916.058
Noord-Beveland 125.784 2.167 104.981 7.796 1.921 27.699 270.348
Reimerswaal 377.385 6.500 472.334 23.390 8.642 87.284 975.535
Schouwen-Duiveland 571.798 9.849 515.037 35.440 9.423 100.293 1.241.840
Sluis 400.676 6.900 321.492 24.832 5.880 67.105 826.885
Terneuzen 926.420 15.957 839.688 57.419 15.363 206.617 2.061.464
Tholen 430.878 7.422 491.436 26.706 8.991 103.711 1.069.144
Veere 372.215 6.411 362.381 23.070 6.630 56.228 826.935
Vlissingen 753.432 12.976 669.744 46.696 12.252 174.962 1.670.062
Totaal 6.462.111 111.304 6.235.690 400.515 114.083 1.375.725 14.699.428

Het voordeel op de Mutatie op de voorziening € 62.000 betrof een niet begrote vrijval op de Voorziening 
reorganisatie.

Interne doorverdelingen zijn begroot voor € 396.000 (opbrengsten) doch op grond van het BBV niet 
toegestaan en in de realisatie geëlimineerd.

5.9 Vennootschapsbelasting

Primitieve begroting 
2018

Gewijzigde begroting 
2018.

Realisatie
2018 Saldo V/N

Vennootschapsbelasting 10.000 21.118 -21.118

Kosten 10.000 21.118 -21.118

210 Vennootschapsbelasting 10.000 21.118 -21.118
Eindtotaal 10.000 21.118 -21.118

Analyse begroting-realisatie Onvoorzien en vennootschapsbelasting:

Dit betreft Vennootschapsbelasting in verband met de activiteiten op het gebied van Preventieve 
maatregelen risicogroepen (markttaak). Door een hogere omzet dan begroot viel de VPB last hoger uit 
dan begroot.
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5.10 Onvoorzien

Primitieve begroting
2018

Gewijzigde begroting
2018.

Realisatie
2018 Saldo V/N

Onvoorzien 15.000 15.000 15.000 V

Kosten 15.000 15.000 15.000 V

110 Salarissen en sociale lasten 15.000 15.000 15.000

Eindtotaal 15.000 15.000 15.000 V

5.11 Jeugdhulp (zorg in natura)

Rijlabels
Primitieve begroting 

2018
Gewijzigde begroting 
2018

Realisatie
2018 Saldo V/N

Jeugdhulp (zorg in natura) -758.254 758.254

Kosten 68.674.541 83.882.329 92.389.455 -8.507.126
380 Overige goederen en diensten 68.674.541 83.882.329 92.389.455 -8.507.126

Opbrengst -68.674.541 -83.882.329 -93.147.709 9.147.709
432 Gemeentelijke bijdragen 
(Zorg in Natura)____________ -68.674.541 -83.882.329 -93.147.709 9.147.709

Eindtotaal -758.254 758.254 V

In verband met gelden die in 2018 voor transformatiedoeleinden door de Inkooporganisatie Jeugdhulp 
Zeeland zijn ontvangen, maar waar in 2018 nog geen bedragen uit betaald zijn, is een resultaat 
voortgevloeid van € 758.254. Dit bestaat uit de decentralisatie-uitkering 'Transformatiefonds' die in 
december 2018 via de decembercirculaire kenbaar is gemaakt ad € 758.254 en in 2019 is ontvangen.

Toelichting op kosten jeugdhulp (zorg in natura, niet zijnde uitvoeringskosten):
De totale uitgaven aan zorg-in-natura voor jeugdhulp in 2018 bedragen € 92,4 miljoen ten opzichte van 
een begroot bedrag van € 83,8 miljoen (programmabegroting). Omdat de bijdragen (voorschotten) van de 
deelnemers in de gemeenschappelijke regeling zijn gebaseerd op de werkelijke kosten voor Jeugdhulp - 
Zorg in Natura - zijn de baten voor dit programma (nagenoeg) gelijk aan de lasten. In 2018 is aan de 
gemeenten - als onderdeel van de voorschotten - een bijdrage gevraagd voor de kosten van innovatieve 
projecten. Voor het project 'Safer Caring' is een bedrag van € 85.692 ontvangen en aan Juvent uitbetaald. 
In het voorjaar van 2019 is door Juvent gemeld dat het geldbedrag in 2018 niet nodig is geweest en zij 
deze kosten uit eigen middelen hebben betaald.
In overleg met de programmanager van de TaskForce Jeugd is besloten deze gelden beschikbaar te stellen 
aan andere aanbieders die diensten in het kader van het project 'Safer Caring' (gaan) leveren. Het bedrag 
ad € 85.692 wordt voor het boekjaar 2018 in mindering gebracht op de eindafrekening. Op het moment 
dat in 2019 een nieuw voorstel voor de besteding van de gelden bekrachtigd is, wordt dit in de periodieke 
voorschotbedragen opgenomen.

De kosten voor Jeugdhulp - Zorg in Natura - zijn verdeeld over de gemeenten op basis van de werkelijk 
verantwoorde kosten per gemeente.
Daar waar zorgkosten niet zijn toe te rekenen aan individuele gemeenten, dan wel betrekking hebben op 
voorgaande boekjaren, zijn zorgkosten verdeeld op basis van de verdeelsleutel van de Rijksbijdrage aan 
de dertien gemeenten.
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De kosten voor het programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland bedragen € 93.930.741 en zijn als volgt in te 
delen naar IV3-codering:

Gemeente

Borsele 

Goes 
Kapelle 
Noord-Beveland 
Reimerswaal 
Schouwen-Duiveland 
Tholen

Middelburg 

Veere 
Vlissingen

Hulst 
Sluis 

Terneuzen

Eindtotaal

IV3-code 6.2

88.613
160.426
64.500
30.847

120.606
121.502
123.610

€ 265.780
€ 63.831
€ 203.125

€ 98.013
€ 85.916
€ 245.404

1.672.173

IV3-code 6.72 IV3-code 6.82 Overhead

€ 3.899.786
€ 6.591.170

1.923.905 
1.799.163 
4.543.156 
4.920.091 
5.288.674

€ 10.906.940 
€ 2.578.254
€ 8.898.287

€ 4.784.596
€ 3.676.027
€ 9.933.947

€ 69.743.995

967.328
2.157.349

447.064
528.524

2.051.535
1.720.247
1.785.705

€ 3.150.296
€ 826.690
€ 3.316.761

€ 813.172
€ 926.702
€ 3.373.071

€ 22.064.443

24.614
44.283
13.249
8.569

27.449
33.750
34.336

73.827
17.731
56.423

27.226
20.506
68.167

450.130

Totaal

€ 4.980.341
€ 8.953.227

2.448.719 
2.367.103 
6.742.746 
6.795.590 
7.232.325

€ 14.396.843 
€ 3.486.506
€ 12.474.596

€ 5.723.006
€ 4.709.150
€ 13.620.589

€ 93.930.741

Bovenstaand bedrag correspondeert met het bedrag genoemd in paragraaf 2.3. Hiervan heeft 
€ 1.541.286 betrekking op de uitvoeringskosten Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland, de 
TaskForce Jeugd en overheadkosten.

Het bedrag ad € 93.930.741 is tot stand gekomen door het hanteren van de volgende uitgangspunten:

Productieverantwoordingen jeugdhulpaanbieders
De van jeugdhulpaanbieders ontvangen productieverantwoordingen (92 stuks en € 88,3 miljoen) zijn 
leidend geweest voor het bepalen van de last over het boekjaar 2018. De productieverantwoordingen zijn 
gehanteerd voor het toewijzen van de kosten aan de Zeeuwse gemeenten. Op het moment dat kosten 
niet toe te wijzen waren op basis van onderliggende documentatie is gekozen de kosten toe te wijzen op 
basis van de verdeelsleutel die gedurende 2018 meermaals is gebruikt. Het gaat hier met name om de 
kosten die samenhangen met de crisisdiensten van Emergis en Juvent en de onderproductie van 
JeugdzorgPlus.

Geen productieverantwoording
Niet alle jeugdhulpaanbieders (113 stuks en € 3 miljoen) zijn verplicht om een productie-verantwoording 
te overleggen aan de Inkooporganisatie. Als een jeugdhulpaanbieder een Zeeuwse omzet heeft welke 
kleiner is dan € 125.000 is dit bijvoorbeeld niet verplicht. De kosten van deze jeugdhulpaanbieders zijn op 
basis van de facturatiegegevens toegedeeld aan de Zeeuwse gemeenten.

Kruisposten / vrijval verplichtingen / kosten 'oude jaren'
De nog niet goedgekeurde - maar wel gefactureerde - productie (de zogeheten 'kruisposten) die 
betrekking heeft op de jaren 2015 - 2018 is door de Inkooporganisatie gespecificeerd per 
jeugdhulpaanbieder en per gemeente. Over 2018 is slecht sprake van € 118.000 aan 'kruisposten'. De 
onderliggende bedragen zijn op naam van de gemeenten waarop de productie betrekking heeft 
verantwoord.
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In 2018 heeft de Inkooporganisatie ingezet op het 'opschonen' van de administraties van de vele 
jeugdhulpaanbieders waarmee zij al dan niet een contractrelatie heeft. Dit houdt in dat 
jeugdhulpaanbieders geholpen zijn met achterstanden op te lossen en productie uit jaren 2015 - 2017 te 
factureren. Dit heeft er in geresulteerd dat veel 'administratieve omissies en achterstanden' zijn opgelost. 
Over de jaren 2015 - 2017 is nog voor circa € 1.428.000 aan facturen ontvangen.

Daartegenover ook is sprake van verplichtingen uit de jaren 2015 - 2017 die beoordeeld zijn en waarvan - 
na beoordeling - is besloten dat deze dienen vrij te vallen. Het gaat om circa € 1.113.000.

Per saldo resulteert het bovenstaande in circa € 315.000 aan nagekomen kosten uit 2015 - 2017.

Overschrijding van kosten t.o.v. productieverantwoordingen
In een beperkt aantal gevallen is sprake van hogere kosten dan in de productieverantwoordingen zijn 
opgenomen. Dit kan diverse redenen hebben. Eén van die redenen is bijvoorbeeld dat de 
Inkooporganisatie voorschotten heeft uitbetaald die te hoog zijn gebleken en waarvoor een vordering is 
opgenomen. Deze vorderingen zijn afgestemd met de jeugdhulpaanbieder(s) in kwestie. Ook kan sprake 
zijn van nog te ontvangen creditnota's omdat door de jeugdhulpaanbieder(s) te veel is gedeclareerd. Ook 
dit is afgestemd met de jeugdhulpaanbieder(s) in kwestie. Voor een bedrag van circa € 82.700 is op het 
moment van vaststelling van de jaarrekening nog geen zekerheid omtrent de overschrijdingen. Hiervoor 
is voorzichtigheidshalve geen vordering opgenomen.

Nadere analyse toename 2018 ten opzichte van 2017
In 2017 bedroegen de kosten conform de jaarrekening € 80.057.950. Over 2018 is het totale 
kostenbedrag € 93.930.471. Dit is een totale kostenstijging van € 13.872.521. Hieronder is op hoofdlijnen 
een verklaring gegeven voor deze toename.

Oorzaak Bedrag Opmerking
Prijsindexaties
2017-2018

3.519.500 Gemiddeld 3,8% indexatie op prijspeil 2017

Koppeling aan 
producten + volledige 
vergoeding van NHC / 
NIC

2.107.041 Als onderdeel van de indexaties 2017 - 2018 zijn de Normatieve 
Huisvestings- en Inventariscomponenten aan de producten 
gekoppeld. Hierdoor zijn integrale producten ontstaan. 
Daarnaast is op basis van de NZa-richtlijnen niet langer 85%, 
maar 100% in de tarieven opgenomen..

Stijging jeugdigen 4.816.156 Conform CBS een stijging van circa 5,2% in jeugdigen met 
jeugd hulp (2018 t.o.v. 2017). Voor het bedrag is circa 5,2% 
genomen van het totaal aan 'Zorg in Natura'

Innovatieve projecten 430.874 Niet van toepassing in 2017
Nagekomen kosten 
2015-2017 in 2018

315.230 Betreft kosten uit 2015 tot en met 2017 die pas in 2018 
kenbaar zijn gemaakt door de jeugdhulpaanbieders in kwestie

Subtotaal 11.188.801
Verschil (onverklaard) 2.683.720 Dit bedrag wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door 

verzwaring in ingezette jeugdhulp

De stijging in het aantal jeugdigen is afgezet tegen de kosten 
'Zorg in Natura' van 2018. Het gemiddelde kostenbedrag per 
jeugdige is echter ook gestegen en dat is niet meegenomen in 
de hierboven gerapporteerde stijging

Eindtotaal 13.872.521
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5.12 Wet Normering Topinkomens 2018

WNT-verantwoording 2018

De WNT is van toepassing op GGD Zeeland. Het voor GGD Zeeland toepasselijke bezoldigingsmaximum is 
in 2018 € 189.0001 (Zorg- en jeugdhulp).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

la. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x € 1

Functiegegevens5

R. De Meij

Directeur Publieke Gezondheid
Aanvang3 en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7 0,8

Dienstbetrekking?8 ja
Bezoldiging3

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 90.766,98
Beloningen betaalbaar op termijn € 14.310,96
Subtotaal €105.077,94

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum1 € 151.200,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag1 N.v.t.
Totale bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan1 N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling1 N.v.t.
Gegevens 20171

Bedragen x € 1

Functiegegevens5

R.de Meij

Directeur Publieke Gezondheid
Aanvang6 en einde functievervulling in 2017 01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7 0,8

Dienstbetrekking?8 ja
Bezoldiging9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 89.987,27

Beloningen betaalbaar op termijn € 13.374,12

Subtotaal € 103.361,39

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum1 € 144.800,00

Totale bezoldiging € 103.361,39
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lb. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Deze situatie was in 2018 niet van toepassing voor GGD Zeeland.

lc. Toezichthoudende topfunctionarissen

Deze situatie was in 2018 niet van toepassing voor GGD Zeeland.

ld. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 

Deze situatie was in 2018 niet van toepassing voor GGD Zeeland.

le. In het geval een topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, op of na 
1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij andere WNT-instellingen 
reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, 
zijn bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het 
betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel la of ld

Deze situatie was in 2018 niet van toepassing voor GGD Zeeland.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 
dienstbetrekking

Deze situatie was in 2018 niet van toepassing voor GGD Zeeland.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er 
zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen 
te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden 
moeten worden.

Behorend bij controleverklaring
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Functie(s) Naam Interim BeloningOrgani
satie

Aard van de 
functie

GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland
GGD
Zeeland

DB-lid

DB-lid

DB-lid

DB-lid

DB-lid

DB-lid

DB-lid

DB-lid

DB-lid/AB-lid

AB-lid/DB-lid

AB-lid/DB-lid

AB-lid

AB-lid

AB-lid

AB-lid

AB-lid

AB-lid

AB-lid

AB-lid

AB-lid

AB-lid

AB-lid

Bestuurs
commissie
Bestuurs
commissie
Bestuurs
commissie

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

C.L Liefting

A.A. Vader

C. Miermans

J.F. Mulder

S. Suij

E. Verhage

B. van Halderen

C. Maas

A. van der Reest

G.J. Harmsen

A.P.LM. Slenter

S.J. Szarafinski

C. van den Bos

M.J.P. Kleppe

J. de Kunder

J. Werkman

K. Verburg

A. Evertz

F. Babijn

A. Smit

M.C.J. van de 
Plasse

C. Simons

D. Alssema

F. van Driessche

R. Ruissen

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Belaste 
vaste en 
variabele 
onkosten
vergoeding

Voorzieningen
t.b.v
beloningen 
betaalbaar op 
termijn______
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6. Overzicht van baten en lasten per taakveld!

Totaal overzicht van baten en lasten Realisatie 2018
0.4 Overhead 6.736.809

Kosten
Opbrengsten

7.661.094
-924.285

0.5 Treasury -183.626
Kosten
Opbrengsten -183.626

0.9 Vennootschapsbelasting 21.118
Kosten
Opbrengsten

21.118

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (HIP) -46.050
Kosten
Opbrengsten

482.891
-528.941

6.2 Wijkteams
Kosten
Opbrengsten

1.672.173
-1.672.173

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -758.254
Kosten
Opbrengsten

69.743.995
-70.502.249

6.8 Geescaleerde zorg (Veilig Thuis) -435.110
Kosten
Opbrengsten

1.683.315
-2.118.426

6.82 Geescaleerde zorg 18-
Kosten
Opbrengsten

22.064.443
-22.064.443

7.1 Volksgezondheid -6.746.283
Kosten
Opbrengsten

11.249.754
-17.996.036

Totaal overzicht van baten en lasten -1.411.396

De taakvelden zijn conform de Ministeriele regelingen in deze tabel verantwoord.
Het verdelingsprincipe is als volgt:

0.4 Overhead
In de goedgekeurde begroting waren de kosten van BOOST/Centraal opleidingsbudget en van de 
reorganisatie verantwoord onder het programma Algemene dekkingsmiddelen. De gerealiseerde kosten 
€ 246.569 zijn (uitsluitend) conform BBV toegerekend aan het taakveld Overhead.
Onder het programma Overhead zijn verder onder meer verantwoord de kosten (en opbrengsten) in 
verband met:, Facilitair & Huisvesting, Algemene kosten Bedrijfsbureau, ICT, GVB, Directie & Bestuur, 
Functioneel beheer, HRM, Planbureau, Financiën, Staf OPA, Verwijsindex.
Voor Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland zijn de volgende functies verantwoord onder Overhead: 
financieel beleidsmedewerker, management assistent informatie & communicatiespecialist en direceur. 
Dit betreft een totaalbedrag van € 450.130

0.5 Treasury
Dit betreft de rente opbrengsten van de lening u/g aan de Stichting GGE.
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6.8 Geescaleerde zorg (Veilig Thuis)
Wanneer we onder 6.8 Geescaleerde Zorg de Programmlijn Veilig Thuis en de corresponderende 
middelen onder Algemene dekkingsmiddelen consolideren ontstaat per saldo een positief resultaat van 
€ 435.110 op Veilig Thuis (zie tabel hieronder). In dit resultaat is conform BBV de interne doorbelasting 
voor overheadkosten niet verwerkt.
Op basis van de in de systematiek in de oorspronkelijke begroting en in 2018 goedgekeurde 
begrotingswijziging zou dit uitgekomen zijn op een doorbelasting van € 310.819

Totaal overzicht van baten en lasten Realisatie 2018
Kosten 114.578.783

0.4 Overhead 7.661.094
0.9 Vennootschapsbelasting 21.118
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (HIP) 482.891
6.2 Wijkteams 1.672.173
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 69.743.995
6.8 Geescaleerde zorg (Veilig Thuis) 1.683.315
6.82 Geescaleerde zorg 18- 22.064.443
7.1 Volksgezondheid 11.249.754

Opbrengsten -115.990.179
0.4 Overhead -924.285
0.5 Treasury -183.626
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (HIP) -528.941
6.2 Wijkteams -1.672.173
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -70.502.249
6.8 Geescaleerde zorg (Veilig Thuis) -2.118.426
6.82 Geescaleerde zorg 18- -22.064.443
7.1 Volksgezondheid -17.996.036

Mutatie reserve
0.4 Overhead 0

Eindtotaal -1.411.396
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7. Incidentele/structurele lasten en baten
Het gaat hier om een indicatie van de incidentele baten en lasten. Naar hun aard zijn de incidentele baten 
en lasten vaak niet precies voorspelbaar en te bepalen. Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten 
die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om 'eenmalige 
zaken'. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een toekenningsbesluit 
klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.

Het gaat om de volgende incidentele en structurele lasten en baten:

Incidenteel Structureel Realisatie 2018

Wet Publieke Gezondheid 6.522.550 6.522.550

Kosten 11.688.869 11.688.869

Opbrengsten -5.166.319 -5.166.319

Veilig Thuis 941.910 941.910

Kosten 1.723.055 1.723.055

Opbrengsten -781.145 -781.145
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland* 1.091.156 1.091.156

Kosten 1.091.156 1.091.156

Opbrengsten 0 0
Overhead 6.756.744 6.756.744

Kosten 7.327.815 7.327.815

Opbrengsten 0 -571.071 -571.071
Algemene dekkingsmiddelen 158.055 -16.144.674 -15.986.619

Kosten 158.055 179.260 337.315

Opbrengsten -16.323.934 -16.323.934

Vennootschapsbelasting 21.118 21.118

Kosten 21.118 21.118

Onvoorzien

Kosten 0 0
Jeugdhulp (Zorg in Natura)* -758.254 -758.254

Kosten 92.389.455 92.389.455

Opbrengst 0 -93.147.709 -93.147.709

Eindtotaal 158.055 -1.569.451 -1.411.396

* Bij de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en Jeugdhulp - Zorg in Natura - is geen sprake van 
incidentele baten en lasten.
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8 Balans per 31 december

GGD Zeeland (incl. Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland)

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

nvesteringen met een economisch nut

Financiële vaste activa

Overige langlopende leningen

TOTAAL VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd 
Ove ri ge vo rd e ri nge n

Liquide middelen

Ka s s a I d i 
Banksaldi

Overlopende activa

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen 
ontva ngen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering
- Europese overheidslichamen
- Het Rijk
- Overige Nederlandse (overheids)lichamen
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde 
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

31-12-18

870.208
870.208

2.623.225
2.623.225

31-12-17 PASSIVA

3.493.433

32.481
32.481

21.078.819
15.620.659
4.504.459

953.701

2.722
2.351

371

2.828.789

36.949
2.791.840

23.942.811

912.309
912.309

2.623.225
2.623.225

3.535.534

35.411
35.411

23.214.202
6.469.496

16.350.072
394.634

3.346
3.054

292

229.153

131.189
97.964

23.482.112

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 
Bes te mm ings re serves 
Gerealiseerde resultaat

VOORZIENINGEN

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en

TOTAAL VASTE PASSIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd 

korter dan 1 jaar

Overige schulden

Overlopende passiva

De van de Europese en Nederlandse 
overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor 
uitkeringen met een specifiek bes te dings doel die 
dienen ter dekking van lasten van volgende
- Europese overheidslichamen
- Het Rijk
- Overige Nederlandse (overheids)lichamen 
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van 
volgende begrotingsjaren komen.

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

31-12-18

5.004.544
392.050

3.201.098
1.411.396

271.244
271.244

5.275.788

21.528.067

21.528.067

632.390

28.850
14.465

364.122

224.953

22.160.457

31-12-17

3.593.148
51.230

3.140.102
401.816

519.232
519.232

4.112.380

22.242.055

22.242.055

663.211

15.332
86.399

531.481

30.000

22.905.266

TOTAAL ACTIVA 27.436.245 27.017.646 TOTAAL PASSIVA 27.436.245 27.017.646
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9. Grondslagen van resultaatbepaling en waardering

Inleiding
De verslaggeving van GGD is opgemaakt met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording 
Provincies en Gemeenten.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
verminderd met de afschrijvingen. Eventuele investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de 
aanschafwaarde.

Waardering en afschrijving vaste activa
De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven volgens onderstaand schema.

a. 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen;
b. 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen;
c. 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen;
d. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, telefooninstallaties, kantoormeubilair, 

nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen, groot onderhoud bedrijfsgebouwen;
e. 6 jaar: vervoermiddelen;
f. 4 jaar: automatiseringsapparatuur;
g. 2 jaar: telefonie; en
h. niet: gronden en terreinen.

De afschrijving van de activa vindt lineair plaats op basis van een volledig kalenderjaar met inachtneming 
van de verwachte gebruik- of nuttigheidsduur. Afschrijvingen van nieuwe investeringen vinden voor het 
eerst plaats in het jaar volgend op de aanschafdatum. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan 
€ 5.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden 
altijd geactiveerd.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende vorderingen
De kortlopende vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor zover nodig wordt een 
voorziening voor oninbaarheid getroffen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien de tegoeden niet ter vrije 
beschikking staan, wordt dit afzonderlijk gemeld.

Overige vlottende activa
De overige vlottende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. Deze reserves worden 
gevormd door de mutaties in het exploitatieresultaat. Voor wat betreft de Saldireserve gemeentelijke 
projecten geldt dat op basis van een AB besluit saldi die 3x de storting van het laatste jaar te boven gaan 
terug te storten zijn tenzij de gemeente dit niet wil.

Voorziening
De voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting. Voor 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume (bijv.verlofaanspraken) 

wordt geen voorziening getroffen of op een andere wijze een verplichting opgenomen. Indien er sprake is 
van eenmalige schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te 

worden.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel worden hier verantwoord.

Baten en lasten
De administratie wordt gevoerd volgens het stelsel van baten en lasten, waarbij de volgende algemeen 
aanvaarde beginselen zijn gehanteerd.

Het toerekeningbeginsel. De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking 
hebben, dat wil zeggen dat lasten slechts in het boekjaar zijn opgenomen, indien de daarmee 
samenhangende tegenprestaties eveneens in dat boekjaar zijn geleverd.
Het realisatiebeginsel. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum 
zijn gerealiseerd.
Het voorzichtigheidsbeginsel.Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij het voor het opmaken van de jaarrekening in beeld 

zijn.

Wachtgeldverplichtingen waarvan de duur en de hoogte niet met een redelijke mate van zekerheid zijn 
vast te stellen worden niet in de jaarrekening verwerkt.

De baten inzake het programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland worden gelijkgesteld aan de lasten van dit 

programma.
Het verschil tussen beide wordt als vordering op de Zeeuwse gemeenten opgenomen.

Resultaat
Het saldo van de programmarekening 2018 is op de balans verantwoord onder de post "Saldo rekening 
van baten en lasten".
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10. Toelichting balans

10.1 Activa

10.1.1 Vaste activa Investeringen met een economisch nut

Investeringen met een 
economisch nut Gebouwen

Vervoer
middelen

Machines & 
Installaties Overig Totaal

Aanschafwaarde 506.298 977.209 308.946 1.792.453
Cumulatieve afschrijvingen -151.890 -512.083 -216.171 -880.144
Boekwaarde per 1 januari 354.408 465.126 92.775 912.309

Investeringen 197.724 15.639 213.363
Afschrijvingen -50.630 -181.777 -23.057 -255.464
Desinvesteringen
Mutaties -50.630 15.947 -7.418 -42.101

Boekwaarde per 31 december 303.778 481.073 85.357 870.208

Aanschafwaarde 506.298 1.174.933 324.585 2.005.816
Cumulatieve afschrijvingen -202.520 -693.860 -239.228 -1.135.608
Boekwaarde per 31 december 303.778 481.073 85.357 870.208

Deze investeringen hebben uitsluitend betrekking op GGD Zeeland.

GGD Zeeland is juridisch eigenaar van het pand Westwal 37. Het bedrijfspand wordt gewaardeerd op de 
balans van de Stichting GGE en GGD Zeeland huur het pand van de Stichting GGE.

Er zijn geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Voor de investeringen zijn geen reserves beschikbaar. Er heeft geen afwaardering plaats gevonden 
wegens duurzame waardeverminderingen. Er zijn geen bijdragen van derden direct gerelateerd aan een 
actief aanwezig.

10.1.2 Financiële vaste activa Overige langlopende leningen

Financiële vaste activa - overige langlopende leningen 31-12-2018 31-12-2017

Lening u/g Stichting GGE 2.623.225 2.623.225
Totaal financiële vaste activa - overige langlopende leningen 2.623.225 2.623.225

Betreft de begin december 1995 verstrekte geldlening voor de realisering van het pand Westwal 37 Goes. 
De rente bedraagt 7%, ingaande januari 1996. Op de lening behoeft niet te worden afgelost. De lening 
kan door de GGD worden opgeëist bij de Stichting GGE.
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10.1.3 Vlottende activa

Voorraden grond- en hulpstoffen

Voorraden grond- en hulpstoffen

Totaal voorraden grond- en hulpstoffen

31-12-2018 31-12-2017

32.482 35.411

De voorraad betreft vaccins en producten ten behoeve van reizigersvaccinaties.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan een jaar

Uitzettingen < 1 jaar (Geconsolideerd) 31-12-2018 31-12-2017

Vorderingen op openbare lichamen 15.620.659 6.469.496
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 4.504.459 16.350.072
Overige vorderingen 953.701 394.634
Totaal uitzettingen <1 jaar 21.078.819 23.214.202

In bovenstaande tabel is op de post Vorderingen op openbare lichamen een eliminatie toegepast van 
resp. € 187.106 (31-12-18) en € 117.148 (31-12-17) in verband met vorderingen van GGD Zeeland op de 
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. In de onderstaande tabel van de GGD Zeeland is deze eliminatie 
niet toegepast.

Het aandeel van GGD Zeeland in de geconsolideerde tabel is:

Uitzettingen < 1 jaar (GGD Zeeland) 31-12-2018 31-12-2017

Vorderingen op openbare lichamen 900.169 612.068
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2.166.416 2.922.744
Overige vorderingen 204.502 99.842
Totaal uitzettingen <1 jaar 3.271.087 3.634.654

De afwikkeling van de vorderingen GGD Zeeland totaal € 1.104.671 per 31-12-18 heeft een normaal 
verloop. Per 1 mei 2019 is voor GGD Zeeland nog circa € 4.500 te ontvangen van het openstaand bedrag 
van het totaal van de uitzettingen (exclusief schatkistbankieren) per 31-12-2018. De verantwoording 
rondom schatkistbankieren is opgenomen onder 3.4 Financiering.

Het aandeel van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland in de geconsolideerde tabel is:

Uitzettingen < 1 jaar (Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland) 31-12-2018 31-12-2017

Vorderingen op openbare lichamen 14.907.595 5.857.428

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2.338.043 13.427.328

Overige vorderingen 749.199 294.792

Totaal uitzettingen <1 jaar 17.994.837 19.579.548
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Liquide middelen

Liquide middelen
Kassaldi (7 stuks)

Banksaldi
Totaal liquide middelen

31-12-2018 31-12-2017

2.351 3.054
371 292

2.722 3.346

De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland heeft geen liquide middelen. Bovenstaande liquide middelen zijn 
vrij opneembaar.

Overlopende activa

Overlopende activa (Geconsolideerd) 31-12-2018 31-12-2017
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een 
specifieke bestedingsdoel:
- Europese overheidslichamen

Het Rijk 0 0
Overige Nederlandse (overheids)lichamen 36.949 131.189

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste 
van volgende begrotingsjaren komen 2.791.842 97.964

Totaal overlopende activa 2.828.791 229.153

Het aandeel van GGD Zeeland in de geconsolideerde tabel is:

Overlopende activa (GGD Zeeland) 31-12-2018 31-12-2017
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een 
specifieke bestedingsdoel:

Europese overheidslichamen

- Het Rijk 0 0
Overige Nederlandse (overheids)lichamen 36.949 131.189

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste 
van volgende begrotingsjaren komen 264.702 71.714

Totaal overlopende activa 301.651 202.903

Voor specificatie van de post "Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die 
ten laste van volgende begrotingsjaren komen" zie onder Overlopende passiva bij het overzicht 
projecten.

De grootste posten in het saldo van € 264.702 per 31-12-18 zijn:
Vooruitbetaalde ICT contracten € 103.200.
Nog niet definitief vastgestelde VPB aangiften 2016 t/m 2018 € 66.500 (zie ook toelichting bij 
overlopende passiva.
Vooruitbetaalde huur € 27.200.
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Het aandeel van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland in de geconsolideerde tabel is:

Overlopende activa (Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland) 31-12-2018 31-12-2017
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een 
specifieke bestedingsdoel:
- Europese overheidslichamen

Het Rijk
Overige Nederlandse (overheids)lichamen

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste 
van volgende begrotingsjaren komen 2.527.138 26.250

Totaal overlopende activa 2.527.138 26.250

Het bedrag van € 2.527.138 per 31-12-18 bestaat uit:
Tijdelijke vorderingen jeugdhulpaanbieders € 2.444.324; 
Vooruitbetaalde licentiekosten berichtenverkeer € 27.300; 
Vooruitbetaalde bedragen i.v.m. innovatieve projecten € 55.514.
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10.2 Passiva

10.2.1 Vaste passiva 

Eigen vermogen

De opbouw en samenstelling is als volgt:

Eigen vermogen

Algemene Reserve
Bestemmingsreserves

Gerealiseerde resultaat
Totaal eigen vermogen

31-12-2018 31-12-2017

392.050 51.230

3.201.098 3.140.102

1.411.396 401.816
5.004.544 3.593.148

Het eigen vermogen van de Inkooporganisatie is nihil. 

Verloopoverzicht:

Algemene Reserve 
verloopoverzicht

Saldo
01-01-2018

Bestemming 
saldo 2017

Toevoeging
2018

Onttrekking
2018

Saldo
31-12-2018

Algemene Reserve 51.230 340.820 392.050
Totaal Algemene Reserve 51.230 340.820 392.050

Bestemmingsreserve
verloopoverzicht

Saldo
01-01-2018

Bestemming 
saldo 2017

Toevoeging
2018

Onttrekking
2018

Saldo
31-12-2018

Saldireserve Markttaken 1) 249.267 249.267
Saldireserve Gemeentelijke 
Projecten 2i_____________ 267.610 60.996 328.606

Bestemmingsreserve 
huisvesting Goes 3) 2.623.225 2.623.225

Totaal Bestemmingsreserve 3.140.102 60.996 3.201.098

11 De saldireserve Markttaken dient ervoor om schommelingen in de exploitatie van de markttaken 

op te vangen.
2) De saldireserve Gemeentelijke Projecten betreft nog niet door betreffende gemeente bestede 

gelden (reserve met bufferfunctie)
3) Deze reserve betreft de vergoeding wegens uitkoopsom gebouw Magnolia. De vervangende 

huisvesting is gerealiseerd door de Stichting GGE. Om de Stichting GGE in staat te stellen de bouw 
te realiseren, is door de GGD een lening verstrekt ter financiering van de stichtingskosten (zie 
onder financiële vaste activa). De GGD huurt ingaande 1 maart 1996 het gebouw Westwal. 
Hiervoor is een huurverplichting aangegaan. De bestemmingsreserve moet beschikbaar blijven 
ter financiering van vorengenoemde lening van € 2.623.225.

Het exploitatie van de GGD en de uitvoering van de Inkoop Jeugdhulp Zeeland over 2017 sloot met een
positief saldo van € 401.816. In bovenstaand verloop overzicht is de verwerking zichtbaar van het
goedgekeurde bestemmingsvoorstel 2017.
In bovenstaande tabel is nog niet verwerkt de bestemming van het resultaat 2018 ad € 1.497.088.
Zie Bestemmingsvoorstel 2018.
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De specificatie van het saldo Gemeentelijke Projecten per 31-12-18 is als volgt:

Gemeente Te besteden 01-01-2018 Uitgaven 2018 Voorschot 2018 Te besteden per 31-12-18

Borsele 32.997 6.976 6.602 32.623

Goes 49.395 14.235 10.863 46.022
Hulst 20.536 13.870 7.991 14.657
Kapelle 21.913 12.999 3.690 12.605
Middelburg 50.168 17.316 13.977 46.828
Noord-Beveland 6.653 8.036 2.167 784
Reimerswaal 19.425 10.051 6.500 15.874
Schouwen-Duiveland 30.839 10.128 9.849 30.560
Sluis 29.144 11.801 6.901 24.244

Terneuzen 43.938 12.820 15.957 47.076
Tholen 15.977 19.220 7.422 4.179

Veere 5.195 6.664 6.411 4.941
Vlissingen 2.427 7.324 12.978 8.082
Totaal 328.606 151.439 111.308 288.474

Op basis van de verantwoordingssystematiek moet het AB nog besluiten over de mutatie 2018 (het 
verschil tussen uitgaven 2018 en voorschot 2018).
De weerslag daarvan wordt verantwoord in de jaarrekening 2019. De door de gemeenten benutte 
bestedingen 2018 zijn verantwoord in de Programmalijn Kennis, Innovatie en Monitoring. De ontvangen 
voorschotten zijn verantwoord onder Algemene dekkingsmiddelen waar zijn onderdeel uitmaken van de 
totale gemeentelijke bijdrage aan de GGD.

10.2.2 Voorzieningen

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Voorzieningen voor 
verplichtingen, 
verliezen en risico's

Saldo
01-01-

2018

Dotatie
2018

Onttrekking
2018

Vrijval
2018

Saldo
31-12-
2018

Voorzieningen 
met looptijd 
korter dan 1 
jaar

Voorzieningen 
met een 
looptijd van 1 
tot en met 5 
jaar_________

Voorziening
reorganisatie 519.232 11.521 197.872 61.637 271.244 119.198 152.046

Totaal voorzieningen 519.232 11.521 197.872 61.637 271.244 119.198 152.046

De voorziening is gevormd in verband met een reorganisatie in 2014. GGD Zeeland is eigen risico drager 
voor de Werkloosheidswet (WW/BW). Op 31-12-18 zijn er nog een vijftal medewerkers waarvoor 
bovenstaande voorziening opgebouwd is.

De Inkooporganisatie heeft geen voorzieningen gevormd.
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10.2.3 Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 
(Geconsolideerd) 31-12-2018 31-12-2017

Overige schulden

- Crediteuren 17.826.059 14.300.501

- Nog te betalen bedragen 3.702.008 7.941.554
Totaal Overige schulden 21.528.067 22.242.055

In bovenstaande tabel is op de post Crediteuren een eliminatie toegepast van resp. € 187.106 (31-12-18) 
en € 117.148 (31-12-17) in verband met schulden van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland aan de 
GGD Zeeland. In de tabel van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is deze eliminatie niet toegepast.

Het aandeel van GGD Zeeland in de geconsolideerde tabel is:

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 
(GGD Zeeland) 31-12-2018 31-12-2017

Overige schulden
Crediteuren 1.636.050 1.917.427

- Nog te betalen bedragen 518.435 748.830
Totaal Overige schulden 2.154.485 2.666.257

De post crediteuren was, behoudens een huurbetaling voor 2019 die in maandelijkse termijnen voldaan 
wordt, geheel afgewikkeld in mei 2019.
De belangrijkste verklaring van de daling is dat de in 2017, bij Stichting GGE opgenomen geldlening van 
€ 300.000, in 2018 afgelost is.

De post Nog te betalen bedragen voor GGD Zeeland wordt hieronder nader gespecificeerd.

Specificatie Nog te betalen bedragen 
(GGD Zeeland)____________________

Laboratorium kosten 2013 t/m 2018

Piketvergoedingen

Accountantskosten
CB locaties

Nettoloon periode 13 en 14 2018

Vennootschapsbelasting 2016+2017

Subsidie

Overige nog te betalen betalen
Totaal nog te betalen bedragen

31-12-2018 31-12-2017 Toelichting

272.896 292.267 (A)

23.744 21.082

6.050 15.909
52.040 46.435

56.937
46.870 (B)

22.846 47.761

83.922 278.507 (C)

518.435 748.830

(A) De kosten van 2018 € 92.600 zijn in 2019 betaald door GGD Zeeland. Voor het restant is nog geen factuur 
ontvangen.

(B) Het saldo per 31-12-17 betreft het verschuldigde bedrag van de aangifte VPB 2016 en 2017. Per 31-12-18 is 
er voor wat betreft de VPB sprake van een vordering van € 66.500 (zie overlopende activa) omdat voor de 
VPB 2016 t/m 2018 € 134.500 aan voorschotbetalingen verricht is en er voor de VPB 2018 een verplichting 
van € 21.100 is opgenomen.
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(C) De cijfers per 31-12-2017 zijn in deze jaarrekening aangepast voor wat betreft de verantwoording van de 
BTW. In de jaarrekening 2017 was zowel onder de post Overige nog te betalen bedragen (Passiva zijde van 
de balans) als onder de post Overlopende activa (Activa zijde van de balans) een bedrag opgenomen van 
€37.158. Dit bedrag is in deze jaarrekening aan beide zijden geelimineerd. De daling ten opzichte van 31- 
12-2017 valt vrijwel volledig te verklaren uit de afwikkeling van de terugbetalingsverplichting van € 200.000 
aan de Politie betreffende Forensische Geneeskunde 2016 en 2017.

Het aandeel van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland in de geconsolideerde tabel is:

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 
(Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland) 31-12-2018 31-12-2017

Overige schulden
- Crediteuren 16.377.114 12.383.074

Nog te betalen bedragen 3.183.573 7.192.724
Totaal overige schulden 19.560.688 19.575.798

Specificatie Nog te betalen bedragen 
(Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland) 31-12-2018 31-12-2017

Verplichtingen jeugdhulpaanbieders zonder voorschot 1.524.704 1.584.818

Verplichting voorschotrelatie - Emergis 1.658.869 4.565.697
Verplichting voorschotrelatie - WSG Pleegzorg 0 446.544
Verplichting voorschotrelatie - WSG JB-JR 132.543
Verplichting voorschotrelatie - Waterschoot 195.634
Verplichting voorschotrelatie - Juvent 473.570
Verplichting voorschotrelatie - Kiek 59.004
Totaal nog te betalen bedragen 3.183.573 7.457.810
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Overlopende passiva

Overlopende passiva (Geconsolideerd) 31-12-2018 31-12-2017
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen 
ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen 
bedragen van:

- Europese overheidslichamen 28.850 15.332
- Het Rijk 14.465 86.399

Overige Nederlandse (overheids)lichamen 364.122 531.481
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren 
komen. 224.953 30.000
Totaal Overlopende passiva 632.390 663.211

Het aandeel van GGD Zeeland in de geconsolideerde tabel is:

Overlopende passiva (GGD Zeeland) 31-12-2018 31-12-2017
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen 
ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen 
bedragen van:

- Europese overheidslichamen 28.850 15.332
Het Rijk 14.465 86.399
Overige Nederlandse (overheids)lichamen 364.122 531.481

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren 
komen. 21.919
Totaal Overlopende passiva 429.356 633.211

Het aandeel van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland in de geconsolideerde tabel is:

Overlopende passiva (Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland) 31-12-2018 31-12-2017
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen 
ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen 
bedragen van:________________________________________________________

- Europese overheidslichamen

Het Rijk
Overige Nederlandse (overheids)lichamen

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren 
komen. 203.034 30.000
Totaal Overlopende passiva 203.034 30.000
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Voor een specificatie van de post overlopende passiva GGD Zeeland met een specifiek bestedingsdoel zie 
onderstaande projecten tabel:

Project
Saldo
01-01-2018

Toevoegingen Bestedingen Resu Itaat
Saldo
31-12-2018

- Project Versterking samenwerking 
ketenpartners 871 2.220 335 2.756

Project i-4-1 health 15.332 14.704 1.186 28.850
Project Hygiëne Buddy 9.060 3.156 5.904

- Project Regionaal Zorgnetwerk -298 13.496 620 12.578
Project EAP 5.289 4.362 1.090 8.561

- Project Huiselijk geweld 33.482 33.482
Project CRO 18.805 1.215 1.470 18.550
Project Groene Revolutie 11.600 3.646 7.954

- Project MDA++ 57.600 39.740 17.860
Project RUPS 72.050 107.340 126.345 53.044

- Project Wat beweegt u vandaag 5.139 4.514 9.653
Project Validering Pre-Spark 70.598 74.532 -3.934
Project Draagkracht ouders met Spark -18.656 13.911 12.871 -17.616

- Project Levend Lab 1.857 16.250 13.244 4.864
Project Zorgpad e-consulten voor peuters -20.088 133.329 66.849 46.392

- Project EGGDi 12.230 73.139 -60.909
Project Zeeland Zonder Zelfmoord (ZZZ) -57.920 141.540 55.301 28.319
Project Zeeland Zonder Zelfmoord (ZZZ) 41.317 32.313 9.004

- Project MUIZ -38 943 -981
Project OTAV 658 72.389 72.905 141

- Project Vitale Stappen 4.063 4.063
- Project DVR het gezelligheidsknopje 10.020 24.438 -14.418

Project ADV/LH BT 10.783 14.860 5.102 20.540
- Project Gezonde school -7.600 14.480 3.282 3.598

Project Los Online 58.362 54.215 4.147
- Project VIMP Zon MW 10.000 10.000
- Project Sail -26.589 21.391 33.159 -38.357

Project Trainingen VT 86.722 79.724 6.998
- Algemene dekkingsmiddelen

Project dóórontwikkeling Bedrijfsbureau 241.437 46.257 195.180
- Project BOOST 24.815 258 333.279 -308.206
Totaal 502.022 745.137 1.168.794 -292.123 370.488

Project recapitulatie
Saldo
01-01-18 Toevoegingen Bestedingen Resu Itaat

Saldo
31-12-18

Overlopende activa 131.189 36.949
Europese overheidslichamen
Het Rijk
Overige Nederlandse (overheids)lichamen 131.189 36.949

Overlopende passiva 633.211 407.437
Europese overheidslichamen 15.332 28.850
Het Rijk 86.399 14.465
Overige Nederlandse (overheids)lichamen 531.481 364.122

Totaal 502.022 370.488
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10.3 IMiet uit de balans blijkende verplichtingen

GGD Zeeland is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans 
blijkende, financiële verplichtingen. Voor deze verplichtingen zijn geen voorzieningen getroffen. 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste verplichtingen inzake huur en lease:

Vervaldatum in: Afloop contractwaarde
Huur 1.411.228

2019 530.780

2020 128.325

2021 325.963

2022 191.644

2023 190.579
2024 43.938

Lease 18.321
2019 18.321

Eindtotaal 1.429.549

Er zijn geen financial lease contracten afgesloten.

Van dit bedrag is circa € 23.600 reeds verwerkt in de balans per 31-12-18 namelijk onder de post 
10.1.3 Vlottende activa bij het onderdeel Overlopende activa / vooruitbetaalde bedragen.
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11. Rechtmatigheid

11.1 Beheersingsmaatregelen rechtmatigheid
Ingevolge het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) dient expliciet 
verantwoording te worden afgelegd over de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen. De 
rechtmatigheid is ook expliciet onderdeel van de accountantscontrole. Het toetsingskader voor de 
rechtmatigheid is behalve algemene wet- en regelgeving voornamelijk de kaderstelling van het 
Algemeen Bestuur op dit onderwerp. Van belang is dat, behalve de financiële rechtmatigheid, ook de 
niet financiële rechtmatigheid "in control" is.

Op 22 maart 2019 heeft het Dagelijks Bestuur het normenkader 2018 vastgesteld. Het Algemeen 
Bestuur heeft op het normenkader ter kennisgeving ontvangen. De accountantscontrole is limitatief 
gericht op dit normenkader. In 2018 is actualisatie van de gemeenschappelijke regeling 2014 in gang 
gezet. Dit proces wordt afgerond in 2019.

Ingevolge het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) dient expliciet 
verantwoording te worden afgelegd over de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen. De 
rechtmatigheid is ook expliciet onderdeel van de accountantscontrole. Het toetsingskader voor de 
rechtmatigheid is behalve algemene wet- en regelgeving voornamelijk de kaderstelling van het 
Algemeen Bestuur op dit onderwerp. Van belang is dat, behalve de financiële rechtmatigheid, ook de 
niet financiële rechtmatigheid "in control" is.

11.2 Begrotingsrechtmatigheid
Volgens artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording dienen overschrijdingen (en 
onderschrijdingen) goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van 
de jaarrekening, waarin de uitgaven wel zijn opgenomen kunnen desbetreffende uitgaven alsnog 
worden geautoriseerd.

De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn op hoofdlijnen door de wetgever bepaald 
(artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet) en worden nader ingevuld en geconcretiseerd. Dit 
gebeurt door middel van de begroting, via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 en via 
de mandaatregeling en budgethoudersregeling.

Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het BADO dat de in de rekening 
verantwoorde lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen "in 
overeenstemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, 
waaronder (gemeentelijke) verordeningen".

Voor de volgende programma's is sprake van van een overschrijding van de lasten:
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Baten en lasten per 
programma

Primitieve 
begroting 2018

Gewijzigde 
begroting 2018

Realisatie
2018 Saldo V/N Toelichting

Uitvoering Inkooporganisatie 
Jeugdhulp Zeeland

Kosten 752.583 831.544 1.091.156 -259.612 (a)

Algemene dekkingsmiddelen

Kosten 859.940 279.306 337.315 -58.009 (b)

Vennootschapsbelasting

Kosten 10.000 21.118 -21.118 (c)

Jeugdzorg (zorg in natura)

Kosten 68.674.541 83.882.329 92.389.455 -8.507.126 (d)

Eindtotaal 70.297.064 84.993.179 93.839.044 -8.845.865

Deze overschrijdingen vallen om de volgende redenen binnen de kaders van de kadernota 
rechtmatigheid:

a. Voor de TaskForce Jeugd zijn in het verleden afspraken gemaakt door het College van Zorg en 
Welzijn. In de jaren 2016-2017 zijn de bedragen voor het werkbudget en personeelsbudget 
bepaald en door de Zeeuwse gemeenten als zodanig afgesproken. De Inkooporganisatie treedt 
op als 'administratiekantoor' voor de TaskForce Jeugd en draagt geen verantwoordelijkheid 
voor de begroting van de TaskForce Jeugd. De geconstateerde overschrijding wordt veroorzaakt 
door het feit dat in 2018, zoals in dit document reeds eerder staat toegelicht, geen kosten voor 
de TaskForce Jeugd zijn opgenomen in de begroting. De kosten zijn daarentegen wel 
verantwoord binnen het programma 'Inkoop Jeugd Zeeland'.

b. De belangrijkste reden van de overschrijding is dat in de begroting een Algemene Taakstelling 
(opbrengst onder de kosten) opgenomen was die niet specifiek aan 1 of meerdere 
Programmalijnen en/of Overhead was toegewezen. De taakstelling is echter wel gerealiseerd 
(maar niet verantwoord onder Algemene Taakstelling)

c. Dit betreft Vennootschapsbelasting in verband met de activiteiten op het gebied van 
Preventieve maatregelen risicogroepen (markttaak). Door een hogere omzet dan begroot viel 
de VPB last hoger uit dan begroot. Over de hogere omzet was 20% VPB verschuldigd

d. De uitgaven in het Zeeuwse jeugdhulplandschap - uitgevoerd door de Inkooporganisatie - 
worden primair geïnitieerd door de toegangsorganisaties van de Zeeuwse gemeenten.
De overschrijding van het begrootte bedrag voor de kosten van het programma 'Inkoop Jeugd 
Zeeland' valt hierdoor binnen het door de Zeeuwse gemeenten uitgezette beleid.
Er is daarnaast in het Zeeuwse jeugdhulplandschap sprake van een 'open einde regeling'. Flet 
opstellen van een dekkende begroting binnen het boekjaar in kwestie wordt hierdoor 
aanzienlijk bemoeilijkt.

Deloitte Accountants B.V. i
Voor identificatiedoeleindeii.
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12. Vaststelling jaarrekening 2018

Dagelijks bestuur

De jaarrekening 2018 is vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op............................

Het Dagelijks Bestuur van GGD Zeeland,

De secretaris, De voorzitter, De ambtelijk secretaris,

Mw. A.P.L.M. Slenter Dhr. J.F. Mulder Dhr. R de Meij

Algemeen Bestuur

De jaarrekening 2018 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland in de openbare 
vergadering van

Het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland,

De secretaris, De voorzitter, De ambtelijk secretaris,

Mw. A.P.L.M. Slenter Dhr. J.F. Mulder Dhr. R de Meij

Deloitte Accountants B.V. i ^
Voor identificatiedoeleindeii.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst Zeeland

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2018

Onze oordeelonthouding voor rechtmatigheid

Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst Zeeland te Goes gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van 
gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland op 31 december 2018 in 
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

• Zijn wij vanwege het belang van de in de paragraaf "De basis voor onze oordeelonthouding voor 
rechtmatigheid" niet in staat geweest voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen dat de in 
de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting 
en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de 
gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader zoals voorgelegd aan het 
algemeen bestuur d.d. 22 maart 2019.

De jaarrekening bestaat uit:

• De balans per 31 december 2018.

• Het overzicht van baten en lasten exploitatie 2018.

• De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeelonthouding voor rechtmatigheid

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het besluit van het 
dagelijks bestuur d.d. 22 maart 2019 en het Controleprotocol WNT 2018. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. 
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Wij zijn onafhankelijk van gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) 
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.

Onder de in de jaarrekening verantwoorde zorgkosten zijn cliënten aanwezig waarvan wij niet hebben 
kunnen vaststellen dat recht op zorg bestaat. Dit betreft cliënten waarvan wij niet hebben kunnen 
vaststellen dat een geldige indicatie aan de zorgverlening ten grondslag ligt. Dit betreft onder meer 
zorgverlening waaraan een doorverwijzing van een externe, zoals een huisarts, ten grondslag ligt. Deze 
doorverwijzingen worden rechtstreeks verstuurd aan de zorgaanbieders. De Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst Zeeland en deelnemende gemeenten beschikken niet over deze doorverwijzingen en 
voeren ook geen afdoende verdere werkzaamheden uit ter vaststelling van de rechtmatigheid van de 
zorgverlening. Voorts worden voor cliënten waarvan de gemeenten zelf het recht op zorg vaststellen niet 
altijd voldoende gedocumenteerd op basis van welke overwegingen recht op zorg is vastgesteld, 
bijvoorbeeld middels opstellen van toekenningsbeschikkingen. Voorts is in beperkte mate sprake van 
ontbrekende c.q. geen goedkeurende controleverklaringen van zorgaanbieders en in de jaarrekening 
opgenomen gefactureerde nog niet goedgekeurde zorgproductie.

De totale onzekerheid die met deze bevindingen samenhangt, overschrijdt ruimschoots de voorgeschreven 
jaarrekeningmaterialiteit voor onzekerheden met betrekking tot rechtmatigheid ad € 11.460.000.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel 
bepaald op € 1.146.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor 
fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals 
voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado en het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 22 maart 2019.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de 
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. 
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteits- 
voorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven de € 1.146.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze 
mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die 
bestaat uit:

• Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• Met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet en geen 
materiële afwijkingen bevat.

• Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing 
zijnde vereisten in de Gemeentewet en aan de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben 
niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
jaarverslag, in overeenstemming met het BBV.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand 
komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader zoals 
voorgelegd aan het algemeen bestuur d.d. 22 maart 2019.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante 
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Bado, het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 22 maart 2019 en het Controleprotocol WNT 2018, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
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Onze controle bestond onder andere uit:

• Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten 
alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controle
werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan 
bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 
interne beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de gemeenschappelijke regeling.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door 
het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen.

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Middelburg, 29 mei 2019

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: W.A. de Leeuw MGA RA
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