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* Veilig Thuis wordt kostenmatig verdeeld op basis van de verdeling van de budgetten Wmo en Jeugd over de 18 
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GGD Zuid Limburg 
Postbus 33  6400 AA Heerlen 

BESTUURLIJK 

Publiek belang + deelnemende gemeentes De deelnemende gemeenten achten het noodzakelijk om de 
uitvoering van het Publieke Gezondheidsbeleid gezamenlijk uit te 
voeren. Aan de GGD-ZL doen de 18 gemeenten van Zuid-Limburg 
mee. 

Deelname Verplichting Deelname aan de GGD-ZL is niet verplicht, maar wel dient elke 
gemeente een GGD te hebben (Wet Publieke Gezondheid). 

Gemeentelijk doel Het doel van de gemeente is om de samenwerking Publieke 
Gezondheid op regionaal niveau te verbeteren. Daarnaast is 
deelname gewenst omdat het leidt tot schaalvergroting en een 
grotere slagkracht. 

Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur Het AB bestaat uit 18 leden, waarvan 1 lid van Maastricht. 

Dagelijks Bestuur Het DB bestaat uit 7 leden, waarvan 1 lid van Maastricht. 

Portefeuillehouder Wethouder Anita Bastiaans 

Informatievoorziening Gemeenteraden ontvangen, in overeenstemming met wet- en 
regelgeving, de jaarrekening (ter kennisname) en 
ontwerpbegrotingen (met de mogelijkheid een zienswijze in te 
dienen). Daarnaast worden er door de GGD en de wethouder 
geregeld raadsinformatiebrieven aan de raad gestuurd. 

Uittredingsregeling Er bestaan geen uittredingsregelingen voor een mogelijke 
uittreding van de gemeente bij de GGD. 

FINANCIEEL 

Financieringsconstructie Elke gemeente heeft een aandeel in de GR op basis van 
inwonertal; Maastricht betaald daardoor ongeveer 21% *.  

Financiële aansprakelijkheid Er wordt niet gefinancierd dus er is geen financiële 
aansprakelijkheid. 

Gemeentelijke bijdragen  2.973.386 2.990.266 2.906.785 
euro 

2.340.450 
euro 

1.909.960 
euro 

Eigen Vermogen1 2020: 2019: 2018: 2017: 2016: 

2.329.572 1.813.808 2.806.069 
euro 

3.561.461 
euro 

3.261.927 
euro 

Vreemd Vermogen2 49.184.747 29.273.721 26.651.854 
euro 

22.790.898 
euro 

13.792.774 
euro 

Resultaat GGD 545.427 - -63.917 
euro 

-525.856 
euro 

178.200 
euro 

RAV (Regionale 
Ambulance 
Voorziening) 

1.064.896 -492.336 -444.916 
euro 

324.747 
euro 

844.489 
euro 

Veilig Thuis 371.200 12.188 - 50.061 -2.843 
euro  

 

JGZ 
 

- 993.819 - - - - 

Gemeentelijke verliesdekking 0 euro 0 euro 0 euro 100.467 
euro 

0 euro 

Weerstandsvermogen 3 0,16 0,15 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Kengetallen Solvabiliteitsratio4 0,04 0,05 0,09 0,16 0,24 
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Noten 1. Eigen vermogen: Het eigen vermogen van een onderneming wordt berekend 
door de schulden van de activa af te trekken (Eigen Vermogen = activa –
schulden) 

2. Vreemd vermogen: de verplichtingen of schulden die een bedrijf heeft (Vreemd 
vermogen = passiva - eigen vermogen). 

3. Weerstandsvermogen: een voldoende grote buffer om mogelijke 
waardedalingen van de in het fonds aanwezige middelen op te vangen. Middels 
een toereikendheidstoets kan jaarlijks worden vastgesteld of het 
weerstandsvermogen groot genoeg is.  

4. Solvabiliteitsratio: De solvabiliteitsratio geeft weer wat het eigen vermogen is ten 
opzichte van het totaal vermogen. Het gaat erom inzicht te krijgen in de mate 
waarin de onderneming in staat is om zijn financiële verplichtingen te voldoen. In 
algemene bedrijfsanalyses wordt een norm voor een gezonde solvabiliteitsratio 
gehanteerd tussen de 0,25 en 0,5. 

5. Rentabiliteit Eigen Vermogen na belasting (REV)(rentabiliteitsratio): De 
rentabiliteit van het eigen vermogen geeft de verhouding van de winst na 
belasting ten opzichte van het eigen vermogen weer. Dit kengetal is voornamelijk 
voor inzicht. 

6. Quick ratio: kengetal dat de liquiditeit (in welke mate een onderneming haar 
lopende betalingsverplichtingen kan voldoen)  van een onderneming aangeeft. 
Het verhoudingsgetal geeft de mate aan waarin de onderneming op korte 
termijn aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen. Deze termijn wordt in dit 
geval zo kort verondersteld, dat de voorraden niet direct ten gelde kunnen 
worden gemaakt. Een gezonde waarde is 1 of hoger. 

 
 

Rentabiliteitsratio5 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Quick ratio6 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Bijzonderheden In het denkbeeldige geval dat de GR failliet zou gaan, zal op basis 
van inwonertal de schuld proportioneel op zich worden genomen, 
voor Maastricht is dat ongeveer 21%. 

Risico’s betreffende de GR Niet van toepassing. 

Financiële conclusie Er wordt voorzien in een sluitende begroting voor 2021, waarmee 
de bestaande samenwerking op een financieel verantwoorde 
wijze kan worden gecontinueerd voor alle GGD-programma’s: 
Acute Zorg, de GGD en Veilig Thuis.  

 


