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Onderwerp

: Begroting GGD NOG 2020 en jaarrekening 2018

Voorgestelde beslissing
1. De jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de GGD ter kennisgeving aan te nemen.
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de GGD mee te geven om in te stemmen met de
jaarrekening 2018.
3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de GGD mee te geven om in te stemmen met de
begroting 2020.
4. Voor de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de GGD geen zienswijze in te dienen.

Aanleiding
Daarnaast biedt de GGD NOG aan diverse partijen op contractbasis andere producten aan.
Overeenkomstig het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Samenwerkingsregeling
GGD NOG stuurt het Dagelijks Bestuur (DB) vóór 15 april de voorlopige jaarstukken en concept begroting
aan de gemeenten. Het DB geeft de gemeenteraad de mogelijkheid vóór 11 juni 2019 een zienswijze in te
dienen voorde concept programma-begroting 2020. De jaarstukken 2018 en concept programmabegroting
2020
liggen nu voor.

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 2018 en begroting 2020 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 2018 sluit met een positief saldo van 213.000,Het AB heeft in de vergadering van 11 april 2019 besloten het overschot op het saldo 2018 te bestemmen
voor het inlopen van een achterstand bij jeugdgezondheid.
3.1 Gezondheid en de bevordering hiervan is voor de inwoners belangrijk om te kunnen deelnemen aan het
maatschappelijke leven.
Denk hierbij aan: Te kunnen werken, leren, sporten, spelen, (mantel)zorgen en vrijwilligerswerk en
meedoen. Gezonde inwoners doen minder snel een beroep op ondersteuning en zorg via de gemeente.
Hierdoor is gezondheid en gezondheidsbevordering invloedrijk op de totale kosten van het Sociaal Domein.
3.2 De programmabegroting GGD NOG 2020 is in lijn met de in de Bestuursagenda eerder gestelde kaders
en doelen.
De begroting wordt inhoudelijk iets anders ingedeeld. Dat heeft financieel verder geen gevolgen, maar leidt
wel tot meer overzichtelijkheid. De begroting is in lijn met de kaders en doelen uit de in 2018 herijkte
Bestuursagenda 2018-2022 en de Uitgangspuntennota 2020.
4.1 De jaarstukken 2018 en de begroting 2020 voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn met de GGD, en
geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen
a. De begroting kent een indexpercentage van 5,23%. Dat sluit niet aan bij regionale afspraken in de

Achterhoek. Dat betekent dat de bijdrage van Oude IJsselstreek in 2020 zal oplopen naar € 622.000,=.
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Uitgangspuntennota 2020 besloten om geen zienswijze
in te dienen.

Kosten, baten, dekking
De inwonerbijdrage voor Oude IJsselstreek aan de GGD loopt in 2020 op naar € 622.000,=.
Dat is een toename van ca. € 31.000,=.

Uitvoering
Planning
•
Collegebesluit op 23 april 2019
•
Raadscommissie MO op 16 mei
•
Raadsvergadering op 22 mei 2019
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