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Bestuurlijk risico 

Omschrijving Laag Gemiddeld Hoog 

Sluit het belang van 
de verbonden partij 
aan op het 
gemeentelijk belang? 

Ja, de GGD-ZL is de 
uitvoeringsorganisatie 
voor verschillende 
wettelijke taken en 
zorgplichten van de 
gemeente. Vanuit de Wet 
publieke gezondheid, de 
Wmo, de Jeugdwet maar 
ook de Veiligheidsregio, 
Veilig Thuis en het 
Vangnet Openbare GGZ.  

  

Heeft de gemeente 
invloed op de 
samenstelling van 
het bestuur? 

Ja, als lid van het DB, AB, 
BAC-VT en de stuurgroep 
1-JGZ kan de wethouder 
sturen op de 
samenstelling van het 
bestuur van de GGD. 

  

Is de gemeente 
vertegenwoordigd in 
het bestuur? 

DB (bij GR), de 
wethouder 
Gezondheidsbevordering 
zit vanuit Maastricht zit 
standaard in het DB, het 
AB. Daarnaast neemt de 
wethouder deel aan 
inhoudelijke  
stuurgroepen als Veilig 
Thuis, JGZ en 
gezondheidsbeleid. 

  

Hoeveel vertrouwen 
heeft de gemeente in 
het bestuur van de 
verbonden partij? 

 De governance structuur 
rond de GGD is breed 
ingericht, toch worden 
besluitvormingsprocess
en de laatste jaren als 
niet transparant ervaren. 
De GGD heeft 
daarnaast te kampen 
met een aantal dossiers 
(huisvesting, de JGZ, 
Veilig Thuis) die de 
laatste jaren bij 
herhaling veel extra geld 
kostten.    

 

Zijn er 
prestatieafspraken 
geformuleerd? 

  Nee/minimaal, want 
veel taken en 
verantwoordelijkheden 
van de GGD laten zich 
lastig cijfermatig 
onderbouwen of van 
tevoren voorspellen, 
zoals de aanspraak op 
de JGZ, de aantallen 
inentingen, het 
voorkomen van 



ernstige infectie-
ziekten, de noodzaak 
van forensisiche 
lijkschouwingen, de 
aantallen meldingen 
bij veilig thuis, de 
zwaarte van de 
casu”sitiek bij het 
Vangnet oGGZ etc 
etc. Veel 
werkzaamheden zijn 
derhalve in 
basisafspraken 
vastgelegd, of worden 
op afrekenbasis 
uitgevoerd en 
gefactureerd.  
 

Is er informeel 
contact met de 
verbonden partij? 

  Vaak, ambtelijk 
overleg vindt wekelijks 
plaats, in diverse 
werkgroepen en 
overlegstructuren op 
de diverse 
inhoudelijke thema’s 
die de GGD behelst. 
  

Zijn er afspraken 
gemaakt in het kader 
van verantwoording 
en 
informatievoorzienin
g aan de gemeente? 

Ja, op de thema’s waar 
de schoen wringt (met 
name Veilig Thuis) is een 
informatiestructuur 
georganiseerd en is 
maandelijks overleg over 
voortgang en druk. 

 

  

Worden afspraken 
behaald? 

Ja, voor zover dit de GGD 
aan te rekenen is. De 
kwalitatieve afspraak dat 
er transparant 
gecommuniceerd wordt 
en tijdig aan de bel 
getrokken wordt, wordt 
behaald en nageleefd. 

 Nee, op somminge 
thema’s, zoals Veilig 
thuis, wordt toch 
overschreden 
vanwege een grotere 
workload dan 
verwacht. 

 

Financieel risico 

Omschrijving Laag Gemiddeld Hoog 

Wat is de omvang van de financiële 
relatie met de verbonden partij? 

  > 2,5 mln 

Is er (in voorgaande jaren) een 
structureel positief of negatief resultaat te 
zien? 

 Op basis van de 
dossiers 
huisvesting en 
Veilig thuis licht 
negatief beeld.  

 

Is de financiële rekening in lijn met de 
begroting? 

  Vanwege continue 
ontwikkelingen, hetzij 
vanwege wettelijke 
taken, hetzij vanwege 
demografische 



ontwikkelingen is de 
begroting vaak 
onderhevig aan 
begrotingswijzigingen. 

Heeft de verbonden partij een goed 
risicomanagement? 

 Geen zicht op  

Heeft de verbonden partij voldoende 
weerstandsvermogen? 

  Nee. Het is de laatste 
jaren steeds de 
bestuurlijke lijn 
geweest om geen 
reserves op te 
bouwen.  
 

Wat is de solvabiliteit van de verbonden 
partij? 

 De laatste vier 
jaren is de 
solvabiliteitsratio 
laag 

 

In welke mate is de gemeente financieel 
aansprakelijk? 

  Volledig 

Samenwerkingsvorm 
 

  Gemeenschappelijke 
regeling 
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Mate van sturing 
 
 
Actieve sturing (hoog risicoprofiel)  
Wanneer sprake is van een hoog risicoprofiel, is actieve sturing gewenst.  
 
Bij de GGD worden, zowel ambtelijk als bestuurlijk, ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Inzet hierbij 
is tijdig signaleren en bijsturen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van volgende sturingsinstrumenten: 
(meerjaren)plannen; (meerjaren)begroting; outputafspraken; voorwaarden en richtlijnen. Hierbij zal 
ook nadrukkelijk gekeken worden of uitbreiding van (formele) gemeentelijke invloed mogelijk is of juist 
afbouw van de samenwerking gewenst is. Indien nodig wordt de raad tussentijds geïnformeerd). 


