
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 28 mei 2020

Zaaknummer : 84088

Onderwerp: : Jaarrekening 2019 en Programmabegroting 2021 GGD NOG

De raad wordt voorgesteld
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 GGD NOG. 
2. Geen zienswijze in te dienen voor de begroting 2021 GGD NOG.

Aanleiding
Jaarlijks levert de GGD NOG, conform de Gemeenschappelijke Regeling, de jaarstukken en een begroting voor het 
komend jaar aan. Deze worden in het Bestuur van de GGD NOG behandeld en vervolgens vastgesteld in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van juli. 

Conform de regels van de Gemeenschappelijke Regeling, mag de gemeenteraad zijn zienswijze kenbaar maken ten 
aanzien van de jaarrekening en de begroting. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Wat wordt met beslissing bereikt
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek neemt kennis van de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van de GGD 
NOG.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De jaarrekening geeft goed beeld van de inhoudelijke resultaten in 2019, en sluit financieel aan op de 

begroting.    
De inhoudelijke doelstellingen zijn vrijwel allemaal gerealiseerd. 
De gemeente Oude IJsselstreek krijgt in de eindafrekening een beperkt bedrag van € 3.522,= terug. 

2.1. De Begroting 2021 is in lijn met de Bestuursagenda 2019-2023 en de uitgangspuntennota 2021.    
De benoemde prioriteiten zijn:
a. NOG gezondere jeugd
b. NOG gezondere leefomgeving
c. NOG gezonder oud worden
d. NOG gezondere leefstijl

Deze uitgangspunten sluiten ook aan bij onze regionale samenwerking in 'de Gezondste Regio'.

2.2. Het gehanteerde indexpercentage is al eerder vastgesteld. 
In de vergadering van 21 november 2019 heeft het Algemeen Bestuur de aangepaste 
indexeringssystematiek vastgesteld. Deze is correct toegepast. 

Kanttekeningen
a. De stijging van de kosten wordt geheel doorberekend aan de deelnemende gemeenten.    

Al enige tijd stijgen de kosten van gemeenschappelijke regelingen. De gemeenteraad van Oude IJsselstreek 
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heeft in een motie vastgelegd, en opgenomen in de meerjarenbegroting 2020, dat het kostenniveau van 
gemeenschappelijke regelingen, waarin Oude IJsselstreek deelneemt, in 2021 weer op het niveau van 2019 
moet zijn. Daartoe heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de Uitgangspuntennota een zienswijze 
afgegeven. 

Het college stelt vast dat het niet haalbaar is dat voor de Gemeenschappelijke Regelingen het kostenniveau 
terugkeert naar dat van 2019, en adviseert de raad niet opnieuw een zienswijze in te dienen. 

Uit de stukken blijkt dat er wel een gesprek zal zijn over het kostenniveau, en de dienstverlening, maar dat 
deze pas in 2022 geëffectueerd kan worden.

Kosten, baten, dekking
 

 Begroting gemeente Oude 
IJsselstreek

Begroting GGD NOG Stijging t.o.v. 2019

2019 € 589.324 € 589.324  

2020 € 616.347 € 616.347 € 27.023

2021 € 589.324 € 641.898 € 52.574

Op dit moment is een bedrag in de gemeentebegroting opgenomen van € 589.324 vanaf 2021. 
Dit is volgens de aangenomen motie waarmee is besloten dat verbonden partijen vanaf 2021 stand 2019 krijgen.

De inwonerbijdrage van de GGD wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2021 wordt de inwonerbijdrage volgens de 
aangepaste indexeringssystematiek van de GGD, € 641.898. Als dit bedrag in onze begroting wordt opgenomen, 
levert dit een nadeel op van € 52.574.

Dit bedrag wijkt beperkt af van de bijdrage van Oude IJsselstreek zoals opgenomen in de Uitgangspuntennota 2021. 
In december 2019 is een nieuw indexpercentage vastgesteld, die nu is doorberekend.

Uitvoering
Planning
Het AB GGD NOG behandeld de begroting op 9 juli 2020. Gemeenteraden hebben de mogelijkheid om tot 9 juni te 
reageren. Daarom wordt dit stuk nagezonden voor de raad van mei in Oude IJsselstreek. 

Personeel
N.v.t.

Communicatie/participatie
N.v.t.

Evaluatie/verantwoording
N.v.t.

Bijlagen
1. Jaarrekening 2019 GGD NOG
2. Programmabegroting 2021 GGD NOG

Burgemeester en wethouders,
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Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester
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Raadsvergadering d.d. 28 mei 2020

☐ 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 van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….
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