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GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 

PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG 

ALGEMEEN BESTUUR 

16 februari 2018 

 

Agendapunt 7. 

Positioneringsonderzoek GGD   
 

Inleiding 

Op 9 december 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de GR PG&Z het koersdocument 

‘Publieke Gezondheid in de regio Groningen; ontwikkelperspectief 2017-2020’ vastgesteld. 

In dit document wordt gesteld dat uit oogpunt van governance een meer zelfstandige 

positionering van GGD Groningen (thans nog onderdeel van de gemeente Groningen) 

aanbeveling verdient.  

In opdracht van het AB PG&Z heeft bureau Lysias de afgelopen maanden een aantal opties op 

dit gebied in kaart gebracht en met elkaar vergeleken.  
 

Inhoud opdracht 

In de bestuursvergaderingen van de GR PG&Z (DB van 27 januari 2017 en AB van 17 

februari 2017) is het onderzoeksvoorstel vastgesteld met de bijbehorende procedure. Via een 

meervoudig onderhandse aanbesteding is in mei jl. bureau Lysias gekozen om het onderzoek 

uit te voeren.  
 

De opdracht aan Lysias luidde samengevat: 

- Beschrijf op hoofdlijnen vier scenario’s voor de bestuurlijke positionering van GGD 

Groningen; 

- Het te kiezen scenario moet minimaal 10 jaar ‘houdbaar’ zijn; 

- Verken per scenario o.a. financiën, samenstelling directie/bestuur, governance, 

efficiënte invulling PIOFAJCH-taken, het btw-vraagstuk enz.; 

- Geef een analyse van voor- en nadelen van de scenario’s, mede op basis van 

ervaringen elders. 
 

Begeleidingscommissie 

Voor de begeleiding van dit onderzoek is een Begeleidingscommissie ingesteld, met als taak 

de voortgang en tussentijdse bevindingen van Lysias te bespreken. Deze commissie bestond 

uit: 

- Mattias Gijsbertsen, voorzitter DB GR PG&Z 

- Herwil van Gelder, vice-voorzitter DB GR PG&Z 

- Thea van der Veen, portefeuillehouder publieke gezondheid DB GR PG&Z 

- Berend Hoekstra, adviseur namens DB Veiligheidsregio Groningen 

- Peter Teesink, gemeentesecretaris gemeente Groningen 

- Jos Rietveld, directeur GGD 

Ambtelijke ondersteuning: Tineke van der Berg, beleidsmedewerker GGD. 

 

De Begeleidingscommissie is in totaal vijf keer bijeengekomen. 

 

Op 6 november jl. heeft een bestuurlijke conferentie plaatsgevonden met als doel de leden van 

het AB te informeren over de verschillende scenario’s en mogelijke vragen te beantwoorden. 

Bij die bijeenkomst waren negen wethouders aanwezig.  
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Op 18 december jl. heeft de Begeleidingscommissie het onderzoeksrapport vastgesteld. 

Conclusie Lysias 

Bureau Lysias heeft uiteindelijk vijf positioneringsvarianten beschreven en vergeleken. De 

vijfde variant is door de Begeleidingscommissie toegevoegd en betreft een zelfstandige GGD 

die nog enige tijd op onderdelen ondersteuning betrekt van het Shared Service Centrum van 

de gemeente Groningen.  

De vijf scenario’s zijn met elkaar vergeleken vanuit de aspecten governance/bestuurlijk, 

organisatie, bedrijfsvoering en financiën. Lysias komt tot de conclusie dat op basis van het 

geformuleerde wegingskader het aanbeveling verdient de GGD in de nabije toekomst te 

verzelfstandigen, met een voorkeur voor de variant ‘zelfstandig met een SLA voor 

gedeeltelijke ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering door de gemeente Groningen’. 
 

Veiligheidsregio Groningen 

Het onderzoeksrapport is op 25 januari jl. besproken in het DB van de Veiligheidsregio 

Groningen, gelet op de raakvlakken. Bij de VRG vindt momenteel een zgn. takenevaluatie 

plaats, inclusief verkenning van samenwerkingsmogelijkheden met belendende partners, zoals 

de GGD.  

Het DB van de VRG kan instemmen met de keuze voor variant 3 (zelfstandig met een SLA 

voor gedeeltelijke ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering) met de volgende 

kanttekeningen: 

• De samenwerking GGD/VRG rond rampen en crisis moet geborgd zijn als de GGD 

verzelfstandigt. De directeuren van GGD en VRG hebben toegezegd de afspraken op 

dit gebied in een convenant te zullen vastleggen. 

• Verzelfstandiging van de GGD betekent niet dat andere ordeningen rond 

gemeenschappelijke taken van gemeenten (GGD, VRG, Veiligheidshuis, Veilig Thuis, 

Omgevingsdienst etc.) hiermee uit beeld zijn. Op middellange termijn kan hier 

opnieuw naar worden gekeken.  

• Het is wenselijk om te onderzoeken of gezamenlijke huisvesting van de hoofdkantoren 

van de VRG en GGD tot synergie kan leiden. Directeuren van VRG en GGD hebben 

toegezegd dit onderzoek uit te voeren.  

 

Dagelijks Bestuur PG&Z 

Op 26 januari jl. is het onderzoeksrapport besproken in het DB PG&Z.  

Het DB kon in beginsel instemmen met variant 3 (zelfstandig met een SLA voor gedeeltelijke 

ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering door de gemeente Groningen).  

Het DB plaatste kanttekeningen bij enkele onderdelen. Deze staan hierna benoemd en zijn 

voorzien van nadere onderbouwing.  

 

a. Bij variant 3 wordt gesteld dat de frictiekosten ‘nul’ zijn. In deze variant worden de 

taken Financiën, HRM en Communicatie door het SSC Groningen overgedragen aan 

de GGD en gaat de betreffende formatie (de medewerkers) mee over (zonder 

personele of materiele frictiekosten). Voor overige dienstverlening (waaronder in elk 

geval de ICT) sluit de GGD een contract af met het SSC/gemeente Groningen. Deze 

dienstverlening wordt door de GGD betaald aan de gemeente Groningen, waardoor 

deze laatste op dit vlak geen frictiekosten heeft.   
b. Rondom het niet-aanbesteden van ICT bij variant 3 (p.21 rapport) vroeg het DB zich 

af in hoeverre op dit punt zekerheid te bieden is.  

De verwachting is dat in 2019, nadat zowel de aanbesteding ICT door de gemeente 

Groningen en besluitvorming in de PG&Z over de verzelfstandiging GGD is afgerond, 
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kan worden bekeken hoe de ICT dienstverlening voor een verzelfstandige GGD zowel 

organisatorisch als juridisch het beste kan worden ingevuld. De stadsadvocaat geeft 

aan dat het op voorhand niet onrechtmatig is om dit zonder aanbesteding af te nemen. 

Het is belangrijk de ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht goed te volgen. In het 

geval dat er toch BTW verschuldigd is over de ICT, dan zal de gemeente Groningen 

(als belanghebbende) deze kosten voor zijn rekening nemen.   

c. Het DB heeft de vraag gesteld in hoeverre het structurele voordeel van de gemeente 

Groningen bij variant 3 (geschat op ca. 350.000 euro) ingezet kan worden GGD-breed. 

Voor de overige gemeenten zou dit een lagere kostenpost opleveren. 

De gemeente Groningen heeft tot op heden steeds (aanmerkelijk) meer aan de GGD 

bijgedragen dan het relatieve aandeel in de kosten; het ligt niet voor de hand dit 

voordeel structureel aan de GGD toe te kennen, gelet op de correcte verdeelsleutel.  

d. Het DB vroeg zich af of de “tussenvorm” van GGD Drenthe mogelijk 

aanknopingspunten biedt voor de toekomstige situering van GGD Groningen. GGD 

Drenthe is qua organisatie zelfstandig, met een samenwerkingsovereenkomst met de 

VR Drenthe. Deze organisaties delen drie teams met een gelijke werksoort (zoals o.a. 

receptie) en men trekt processen in de ondersteuning zoveel mogelijk gelijk, zodat 

uitwisseling van medewerkers mogelijk is. Bij de uitwerking van de verzelfstandiging 

zullen, bij gezamenlijke huisvesting, deze ‘samenlevingsvoordelen’ nader worden 

verkend. 

Verder proces   

Aan het AB wordt thans voorgesteld een principe-keuze voor variant 3 (zelfstandig met een 

SLA voor gedeeltelijke ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering door de gemeente 

Groningen) te maken, met inachtneming van de opmerkingen die in het DB VRG en DB 

PG&Z zijn gemaakt en hierboven zijn vastgelegd en nader uitgewerkt.   

 

Gezien het belang van het positioneringsthema wordt de AB-leden geadviseerd het rapport 

vóór het AB van 16 februari a.s. aan de orde te stellen in de colleges van B&W. De colleges 

bepalen of en hoe ze het positionerings-onderzoek met hun gemeenteraad willen 

delen/bespreken. In verband met verkiezingen in diverse gemeenten is hier in het proces 

rekening mee gehouden.  

 

Het positioneringsonderzoek wordt opnieuw geagendeerd in het DB van 8 juni a.s.. Daar 

worden dan de standpunten van de colleges van B&W- en eventuele uitkomsten van de 

bespreking in de raden- in het licht van de verdere uitwerking van het 

verzelfstandigingsproces meegenomen. 

Het AB neemt  op 6 juli definitief  het besluit hoe de GGD wordt gepositioneerd vanaf 2020.  

 

Vooruitlopend op definitieve besluitvorming wordt het verzelfstandigingsproces in het DB 

van april 2018 op hoofdlijnen in beeld gebracht.  

 

Het Algemeen Bestuur PG&Z besluit: 

• Kennis te nemen van het Positioneringsonderzoek GGD Groningen (bureau Lysias); 

• In principe voor de positioneringsvariant 3 (zelfstandig met een SLA voor 

gedeeltelijke ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering door de gemeente 

Groningen) te kiezen; 

• In te stemmen met de hierboven beschreven uitwerking van de opmerkingen van het 

DB VRG en DB PG&Z; 
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• Het onderzoek en het voorgenomen besluit van het AB aan te bieden aan de colleges 

van B&W van de aangesloten Groningse gemeenten;  

• Definitieve besluitvorming te agenderen in het AB van 6 juli 2018;   

• Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming het verzelfstandigingsproces op 

hoofdlijnen in beeld te brengen.  

 


