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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Onderstaand treft U beantwoording aan van de vragen die gesteld zijn in de raadsronde van 20 mei 
jongstleden in kader van de behandeling van de begroting 2021 en de voorlopige jaarrekening 2019 
van de gemeenschappelijke regeling GGD-ZL. 
 
In de jaarstukken paragraaf 2.4 financiering wordt ingegaan op het treasurybeleid en de beheersing 
van financiële risico’s. Het treasurybeleid van de GGD ZL is gericht op het zo optimaal mogelijk 
financieren van de publieke taak, waarbij beperking van de financiële risico’s centraal staat. Deze 
financieringsparagraaf en het treasurystatuut zijn belangrijke instrumenten voor transparantie in de 
financieringsfunctie. In deze paragraaf wordt ook ingegaan op de financiering en de afgesloten 
leningen die afgesloten zijn.  
 
Vraag 1: Worden de kapitaallasten (aflossing/afschrijving en rente) behorende bij deze verschillende 
financieringsbehoefte toegerekend aan de betrekkende gemeente. Of gaat dit via een verdeelsleutel 
waardoor lasten toegerekend worden aan alle deelnemende gemeenten. 
 
Antwoord vraag1: 
De aflossing/afschrijving en rente worden toegerekend aan de activiteiten en via een verdeelsleutel 
behorende bij de activiteit in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. 
 
Vraag 2: Is het weerstandsvermogen toereikend kijkend naar de risico’s die beheerst dienen te 
worden? 
 
Antwoord vraag 2: 
Om een deugdelijk antwoord te geven aan de raad, dienen wij niet alleen te kijken naar de 
jaarstukken, maar wij dienen ook te kijken naar de bijgestelde begroting 2020 en meerjarenbegroting 
2021-2024 
 
Uit de jaarstukken blijkt dat:  
In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat; de algemene reserve en de voorzieningen 
worden gevormd overeenkomstig het door het Algemeen bestuur vastgestelde beleid, waarbij de 
algemene reserve tenminste 6% van het totaal van de exploitatielasten van enig boekjaar moet 
bedragen.  
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 Rekening 2019 

Totale opbrengsten € -52.417.096 

Totale exploitatiekosten € 44.420.035 

Overhead € 8.968.508 

Resultaat voor vennootschapsbelasting € -971.447 

 
De algemene reserve mag op basis van de bovenstaande lasten: € 2.665.202 bedragen. Op 1 
januari 2019 bedroeg de algemene reserve € 3.210.226. En op 31 december 2019 bedraagt de 
algemene reserve rekening houdend met het voorstel opgenomen in de jaarstukken € 1.923.038.  
 

 
 
Uit de bijgestelde begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 blijkt het volgende: 
Op grond van de bijgestelde begroting 2020 bedragen de totale exploitatiekosten: € 52.868.438. Dat 
wil zeggen dat de algemene reserve op basis van de gemeenschappelijke regeling tenminste 6% 
van het totaal van de exploitatielasten van enig boekjaar moet bedragen, zijnde € 3.172.106,28. 
De de meerjarenbegroting 2021-2024 is structureel en reëel in evenwicht, dit blijkt uit de 
meerjarenraming (blz 16 begroting 2021).  
In de periode 2020 tot en met 2022 vindt er een onttrekking plaats uit de reserve (ten bedrage van € 
350.000 per jaar ten behoeve van de acute zorg) waarna het evenwicht in periode 2023-2024 van de 
begroting (de baten zijn gelijk aan de lasten) tot stand wordt gebracht. In de periode 2023-2024 
dienen structurele baten ieder jaar de structurele lasten af te dekken en dienen de ramingen 
realistisch te zijn. Zoals het er nu naar uitziet is dat het geval. 
 
Verder blijkt uit de jaarstukken dat: 
In de tekst van de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat: de algemene reserve en de 
voorzieningen worden gevormd overeenkomstig het door het Algemeen bestuur vastgestelde beleid, 
waarbij de algemene reserve tenminste 6% van het totaal van de exploitatielasten van enig boekjaar 
moet bedragen. Uit de jaarstukken blijkt dat de algemene reserve van de GGD, de Acute Zorg en 
Veilig Thuis strikt gescheiden zijn waardoor het niet reëel is om het weerstandsvermogen als geheel 
te waarderen. Uit de jaarstukken blijkt dat het algemeen bestuur in afwijking van de 
gemeenschappelijke regeling heeft besloten dat de algemene reserve (bij de GGD) niet voorhanden 
hoeft te zijn, maar dat deze gelden bij de deelnemende gemeenten staan. In geval sprake is van een 
niet structureel en reëel in evenwicht zijnde meerjarenbegroting, dan moet aannemelijk zijn dat dit 
evenwicht uiterlijk in het laatste jaar(/de jaren) van de meerjarenraming tot stand te kan worden 
gebracht. Is dat niet het geval dan zal(/kan) de toezichthouder erop aandringen dat de deelnemende 
gemeenten zorgdragen voor gezond financieel beleid bij de GR.  
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Conclusie: 
De gemeenten lopen inderdaad een risico, maar vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat met 
betrekking tot de meerjarenbegroting sprake is een structureel en reëel in evenwicht zijnde 
meerjarenbegroting 2020-2024.  
 
Vraag 3: 
50PLUS maakt zich grote zorgen over ouderenmishandeling. Zij vraagt of bij Veilig Thuis een 
vertrouwenspersoon beschikbaar is voor de specifieke groep van slachtoffers. 
 
Antwoord vraag 3: 
Veilig Thuis beschikt over twee aandachtsfunctionarissen voor ouderenmishandeling. Zij hebben een 
meer dan gemiddeld kennisniveau van het thema en zorgen ook voor deling van deze kennis intern 
en ook extern indien daarom gevraagd wordt of indien er aanleiding toe is.  
 
Veilig Thuis werkt daarnaast ook samen met de lokale alliantie en verzorgen ook langs die weg op 
maat ondersteuning en kennisoverdracht rondom  huiselijk geweld, financiële uitbuiting etc. 
 
Op nationaal niveau is er de Ouderenombudsman http://www.ouderenombudsman.nl/themas/4/zorg-
welzijn/171/ouderenmishandeling waar ook aandacht is voor ouderenmishandeling en die mensen 
ook doorverwijst naar Veilig Thuis indien zij slachtoffer zijn van huiselijk geweld of mishandeling of 
indien men kennis heeft van situaties waar dat aan de orde is.. 

 
 
Hoogachtend, 
 

 
Bert Jongen, 
Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport. 
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