
Raadsvoorstel

Int 00297

Datum raadsvergadering : 29 juni 2017

Onderwerp : Jaarverslag 2016 en begroting 2018 GGD GON

Voorgestelde beslissing:

1. De jaarrekening 2016 en de begroting 2018 van de GGD ter kennisgeving aannemen. 
2. Aan de raad voorstellen om aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de GGD mee te geven om in 

te stemmen met de jaarrekening 2016.
3. Aan de raad voorstellen om aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de GGD mee te geven om in 

te stemmen met de begroting 2018.

Aanleiding
Per 1 december 2008 is de Wet Publieke Gezondheid (WPG) van kracht. De wettelijke taken van de WPG 
moeten worden uitgevoerd door een Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst (GGD). 

Jaarlijks levert de GGD, conform de Gemeenschappelijke Regeling, een jaarrekening van het afgelopen jaar 
en een begroting voor het komend jaar aan. De jaarrekening 2016 en de begroting 2018 worden door het 
Algemeen Bestuur van de GGD behandeld en vervolgens vastgesteld in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur. Conform de regels van de Gemeenschappelijke Regeling, mag de gemeenteraad zijn gevoelen 
kenbaar maken ten aanzien van de jaarrekening en begroting. Dit gevoelen kan hij meegeven aan de 
afgevaardigde in het Algemeen Bestuur. 

Middels dit collegevoorstel worden de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 ter kennisname aangeboden 
aan de raad, zodat hij zijn gevoelen hierover kenbaar kan maken. 

Wat wordt met beslissing bereikt
 De raad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van GGD, en kan hierop invloed uitoefenen 

door haar gevoelen mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 voldoen aan de eisen gesteld door de Gemeenschappelijke 
 Regeling.
 De stukken geven op hoofdlijnen weer hoe de GGD de doelstellingen uit de begroting heeft gerealiseerd
 en zal realiseren. 

 2.1 De Jaarrekening 2015 sluit met een negatief resultaat van € 53.000,=. 
Het saldo van de GGDNOG over 2016 uit de normale bedrijfsvoering is € 347.000 positief. Daarnaast is 
de GGD wettelijk verplicht eenmalig in 2016 een verplichting van € 400.000 op te nemen voor het 
vakantiegeld over mei tot en met december 2016. Hierdoor wordt het totale jaarrekeningresultaat licht 
negatief: een nadeel van € 53.000. Het Dagelijks Bestuur stelt voor het resultaat te dekken uit de 
bestemmingsreserve ontwikkelkosten GGD.

2.2 Het saldo van de bestemmingsreserve Ontwikkelkosten GGD wordt uitgekeerd aan de deelnemende 
gemeente.
De bestemmingsreserve Ontwikkelkosten GGD heeft per 31-12-2016 een saldo van € 747.000. Het 
Dagelijks Bestuur stelt voor om dit saldo aan de gemeenten uit te keren. Voor onze gemeente 
betekent dit een terugbetaling van € 36.456. Dit bedrag wordt toegevoegd aan onze reserve Sociaal 
Domein.

 
3.1 De Programmabegroting 2018 bevat 4 inhoudelijke programma’s. 
 De begroting 2018 sluit wederom aan op de Bestuursagenda. Per programma zijn de belangrijkste 
 beleidsprioriteiten en bijbehorende financiën uitgewerkt. Eén en ander sluit aan bij de Uitgangspuntennota 



 die eerder dit jaar aan de gemeenteraden is toegezonden en waar de gemeenteraad een zienswijze op 
 gegeven heeft. 

3.2 De gemeentelijke bijdrage per inwoner stijgt licht.
   De bijdrage per inwoner is voorgesteld op € 14,07. De bijdrage per inwoner was in 2017 € 14,01. De 

stijging is 0,43% en is lager dan de vooraf afgesproken toegestane stijging van 0,9%. Voor Oude 
IJsselstreek is de totale bijdrage 2018 € 556.183. Het deel voor de Publieke Gezondheid bedraagt € 
283.730. Het deel voor de Jeugdgezondheidzorg bedraagt € 272.454.

Kosten, baten, dekking
De inwonerbijdrage voor 2018 voor de gemeente Oude IJsselstreek komt op € 556.183. Dit budget moet 
worden opgenomen in de begroting 2018 van de gemeente Oude IJsselstreek. In 2017 was het budget € 
553.688. Een verhoging van € 2.495.
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□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


