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Bijlagen GEEN 

Vergaderdatum 10 maart 2016 

Agendapunt 5 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

Financiën 

OR/GO  OR       GO 

 

Conceptbesluit 

1. in te stemmen met het op korte termijn implementeren van de organisatieaanpassing GGD conform 
het besluit van de Bestuurscommissie Gezondheid van 19 maart 2015. 

 
Toelichting 

In de Bestuurscommissie Gezondheid van 19 maart 2015 is besloten tot een organisatieaanpassing van 
de GGD. Deze aanpassing is vervolgens door het dagelijks bestuur geaccordeerd met de vaststelling van 
de gewijzigde organisatieverordening. Per 1 oktober 2015 is de aanpassing doorgevoerd. Inmiddels is 
duidelijk dat de implementatie van zelforganiserende teams het nodige overleg vergt. Met name het in 
gezamenlijkheid vaststellen van de teamresultaten/bijdragen aan de doelstellingen van de GGD 
(gemaakte afspraken met de gemeenten) vraagt intensief overleg en ondersteuning. Gevolg is dat de 
inschatting van de benodigde tijd niet voldoende is geweest en er dus extra kosten zullen moeten worden 
gemaakt om de doelstellingen van de organisatieaanpassing te realiseren. 
 
Binnen de reguliere formatie voor de uitvoering van het primair proces (going-concern) van de GGD is 
geen ruimte aanwezig voor deze (extra) incidentele inzet. Dit betekent dat de beoogde werkwijze 
voorlopig niet op korte termijn kan worden gerealiseerd dan wel achterstanden gaan ontstaan in de 
uitvoering van de reguliere werkzaamheden. Beide opties worden niet wenselijk geacht. 
 
Op basis van de opgedane ervaringen bij de implementatie van de integrale jeugdgezondheidszorg 
(iJGZ) moet rekening gehouden worden met een (incidentele) tijdsbesteding van 3,5 dagdeel per 
medewerker. Om dit verlies aan inzet te compenseren is een extra budget van € 343.000,-- (350 
medewerkers x 28 uur x gemiddeld arbeidsloon € 35,--) noodzakelijk.  
Voorstellen voor mogelijke dekking van deze kosten worden aangegeven en besproken bij agendapunt 6 
(resultaten 2015, begroting 2016 en kaderbrief). 
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Besluit: 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris: 

Kopie naar auteur 
 


