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§ Verbonden Partijen  

Sjabloon  

  

 
  

  

  

  

  

Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD)  

  

Vermogenspositie  
  
Eigen vermogen   
Vreemd vermogen   
(Verwacht) resultaat   

2020  
  

2.329.577  
49.184.747  

865.768  

2021  
  

1.547.769  
29.222.231 

nihil  

2022  
  

1.547.769  
29.222.231 

nihil  

2023  
  

1.547.769  
29.222.231 

nihil  
  

  

Programma:  6 

Ondernemingsvorm:  Gemeenschappelijke Regeling  

Vestigingsplaats:  Maastricht   

Jaar van oprichting:  2006  

Financieel belang:  Subsidie/inkooprelatie/verliesbijdrage naar rato 

inwonertal.  
Basisbijdrage 2020:  
GGD:                                                € 1.291.087  
(bedrag jaarrekening naar inwonersaantal) 
JGZ:                                                 € 2.947.718 
VT:                                                   € 1.468.525 
Acute Zorg:                                       €    213.774 
Overige bijdrage: 
Vangnet OGGZ :                                €    307.782 
Wijk GGD-er/ Straatpsychiater OGGZ  €    163.410 

Visie en beleidsvoornemens:  
  

In het regionaal gezondheidsbeleid is vastgelegd dat Het 
onze ambitie is om de achterstand ten opzichte van de 

rest van het land binnen tien jaar met 25 procent in te 
lopen en zo daadwerkelijk een Trendbreuk te realiseren.  
Om de trend daadwerkelijk te kunnen breken, is een 
aantal fundamentele keuzes gemaakt die tot een nieuwe 
aanpak moeten leiden, zoals: commitment om meerjarig 
werk te maken van de Trendbreuk, het smeden van 

allianties op zowel provinciaal- als rijksoverheidsniveau en 
focus en massa maken. De focus wordt gelegd op de 
periode vanaf de kinderwens en zwangerschap tot en met 
de periode waarin mensen jong volwassen zijn (van 

kinderwens tot kinderwens). De Trendbreuk is breder dan 
de focus op deze cyclus, want op andere beleidsterreinen 
liggen eveneens kansen om de gezondheidsachterstand in 

te lopen.   
De GGD is een belangrijke partner in de realisatie van het 
gezondheidsbeleid.   

Openbaar belang / doelstelling:  Zorgdragen voor publieke gezondheid, toezicht op de 
kwaliteit Wmo, Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, 
ambulancezorg, GHOR, vangnetfunctie en crisiszorg 

verslaafden, dak- en thuislozen, sociaal medische 
advisering.  
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Wijze van deelneming / stemverhouding:  Het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg bestaat 

uit één bestuurslid per deelnemende gemeente en één 
plaatsvervangend lid. Als lid van het Algemeen bestuur 
kunnen slechts worden aangewezen leden van het college 
van de gemeenten.  
  
Besluitvorming vindt plaats via gewogen stemmen, 

gerelateerd aan het inwoneraantal  

Deelnemende partijen:  16 Zuid-Limburgse gemeenten  

Bestuurlijk belang:  Portefeuillehouder VGZ  
Wethouder Anita Bastiaans  
  

Risico’s (hoeven niet uitsluitend 
financieel te zijn):  

Verliesbijdrage naar rato inwonertal.  
Zie risicoparagraaf jaarrekening.  
Belangrijk:  
Door de deelnemende gemeenten is gekozen om geen 
weerstandsvermogen op te bouwen bij de GGD. Mogelijke 

verliesbijdragen worden naar rato inwoneraantal door de 
gemeenten gedragen.  
  
De GGD is de belangrijkste speler bij de aanpak van het 
coronavirus. Zij verzorgen de testen en doen aan bron- en 
contactonderzoek.   
Het ministerie VWS vergoedt in 2020-2021 de meerkosten 
als gevolg van Covid-19, de omzetderving en het inhalen 
van achterstanden van de reguliere zorg / taak.  
  

Aandachtspunten en ontwikkelingen:  • Weerstandsvermogen  
• Trendbreuk  
• Doorontwikkeling JGZ  
• Covid-19  

  


