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Aan: Directie en DB-leden GGD Hollands Noorden
Van: Klankbordgroep Financiën
CC:
Datum: 7 februari 2017
Betreft: Kaderbrief 2018 en aanbiedingsbrief indexering
2016 en 2017 AB

Geachte Directie en DB-leden van de GGD Hollands Noorden,
De klankbordgroep is gevraagd advies te geven over de Kaderbrief 2018 en (aanbiedingsbrief) indexering 2016 en
2017 AB.
Kaderbrief 2018
In de kaderbrief is de indexatie opgenomen conform de brief van de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen.
In de kaderbrief is tevens aangegeven dat als gevolg van de indexering de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis
eveneens met hetzelfde percentage stijgt en dat de bijdrage voor Veilig Thuis op het moment van het opstellen van
de kaderbrief onderwerp van onderzoek is. De klankbordgroep merkt op dat het product Veilig Thuis een ingekocht
product is wat vanuit dat oogpunt niet in aanmerking komt voor indexatie. Indien de GGD hiervan af wil wijken
adviseert de klankbordgroep om beter te beargumenteren waarom afwijken van de lijn te rechtvaardigen is.
Mogelijk kan het op te stellen rapport over de bijdrage voor Veilig Thuis hieraan bijdragen.
Advies: Akkoord te gaan met de kaderbrief 2018 met uitzondering voor de indexatie voor Veilig Thuis
Indexen 2016 en 2017
De GGD geeft in haar brief de gevolgen aan van de geactualiseerde loon- en prijsindexaties voor 2016 en 2017 en
geeft aan dat conform de spelregels een nacalculatie van het tarief 2016 plaats vindt en dat daarvoor een aanvullen
de factuur wordt verzonden. Ook geeft de GGD aan dat door nacalculatie het tarief van 2017 wordt aangepast en dat
dit leidt tot een herziening van de begroting 2017.
Op basis van de door de gemeenteraden vastgestelde uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen kan een
verzoek tot aanvullende indexering op basis van nacalculatie pas plaatsvinden bij vaststelling van de jaarrekening
van enig jaar. Dit voorstel dient daardoor nu nog niet op de agenda te komen.
Inhoudelijk merkt de klankbordgroep het volgende op:
Aanvankelijk is voor 2016 de nullijn opgelegd. Desondanks is de GGD in de herziene begroting 2016
gecompenseerd voor de cao-stijging. Dat is naar de mening van de klankbordgroep voldoende, omdat anders het
besluit om de nullijn te hanteren wordt ondermijnd.
Advies: De brief en stukken over indexering voor 2016 en 2017 voor kennisgeving aan te nemen en hierover pas een
besluit te nemen bij de vaststelling van de jaarrekeningen 2016 en 2017.

