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Onderwerp  : Jaarrekening 2014 en Begroting 2016 GGD Noord- en Oost Gelderland 
 
 

Voorgestelde beslissing: 

1. De jaarrekening 2014 en de begroting 2016 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 2014. 
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 2016. 
 
 

 
Aanleiding 
Jaarlijks levert de GGD, conform de Gemeenschappelijke Regeling, een jaarrekening van het afgelopen jaar 
en een begroting voor het komend jaar aan. De jaarrekening 2014 en de begroting 2016 worden door het 
Algemeen Bestuur van de GGD behandeld en vervolgens vastgesteld in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van 9 juli 2015. 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 2014 en de begroting 2016 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. 1.1 De jaarrekening 2014 en de begroting 2016 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. 2.1 De Jaarrekening 2014 sluit met een positief resultaat van € 238.000,=.  

  Het Algemeen Bestuur is voornemens om het overschot uit te keren aan de deelnemende gemeenten. 
  Voor Oude IJsselstreek is dat € 11.614.  

 
3. 2.2 De GGD heeft in 2014 een Bestuursagenda opgesteld. 

  Hiermee wil de GGD aansluiten bij de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. De GGD wil gemeenten  
  direct en praktisch ondersteunen in hun nieuwe aanpak. Lokale en collectieve uitvoering moet antwoord  
  geven op specifieke vragen van gemeenten.  

 
4. 3.1 Gezondheid is voor de inwoners belangrijk om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. 

  Denk hierbij aan: Te kunnen werken, leren, sporten, spelen, zorgen en vrijwilligerswerk doen.  
 

5. 3.2 De Programmabegroting 2016 bevat 4 inhoudelijke programma’s.  
  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. 

 
6. 3.3 De GGD heeft als belangrijk speerpunt benoemd om verdere verdieping te zoeken op het onderwerp van  

  de integrale JeugdGezondheidsZorg.  
  De jeugdgezondheidszorg kent nu een knip tussen de diensten voor 0-4 en 4-19. Al enige tijd wordt er  
  gesproken over de mogelijkheid om die knip eruit te halen en de hele JGZ in één hand te brengen. Dit  
  vraagstuk moet in (2015 en) 2016 verder zijn beslag krijgen.   

 



7. 3.4 De gemeentelijke bijdrage per inwoner blijft op het niveau van 2015.  
  Deze is voorgesteld op € 13,70 per inwoner. Het gaat hier wel om het wettelijk basistakenpakket. Deze  
  wettelijke taken vloeien voort uit de Wet Publieke Gezondheid, ter bevordering en bescherming van de  
  inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek.  

 
Kanttekeningen 

a. Conform de planning die de GGD hanteert voor de cyclus van de jaarstukken moet er door 
gemeenten voor 23 juni 2015 gereageerd worden op de jaarstukken. 
Dit past niet in de planning zoals wij die hanteren. De gemeenteraad vergadert pas op 25 juni 2015. 
Mogelijke oplossing hiervoor is aan de raad te vragen om tijdens de raadsrotonde op 4 of 11 juni 
kenbaar te maken of zij voornemens zijn het voorgestelde besluit ook te nemen. Als dat zo is, kan dit 
gevoelen, dat formeel pas op 25 juni 2015 wordt bekrachtigd, toch vòòr 23 juni aan de GGD worden 
medegedeeld.  
  

Kosten, baten, dekking 
De inwonerbijdrage voor 2016 voor de gemeente Oude IJsselstreek komt op € 541.780,=. Dit past binnen 
het budget dat is opgenomen in onze begroting 2016 voor de GGD. 
 
 
Uitvoering 
 
Planning 

 Collegebesluit op 19 mei 2015 

 Raadsrotonde op 4 of 11 juni. 

 Gevoelen van de gemeenteraad kenbaar maken aan de GGD per brief.  

 Raadsvergadering op 25 juni 2015.  
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    S.P.M. de Vreeze 
secretaris    wnd. burgemeester 
 
 
 
Raadsvergadering d.d. 
 

□ 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: ………………………. 

□ ………………………………………………………… 

 


