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Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 26 mei 2009
Onderwerp:

Beleidsbegroting GGD Drenthe 2010-2013

Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:

F.A. van Zuilen
H. Sijtsema
0592 - 266 853
h.sijtsema-jager@tynaarlo.nl

Gevraagd besluit:

Instemmen met de beleidsbegroting GGD Drenthe 2010-2013

Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)
- samenvatting beleidsbegroting (bijgevoegd)

TOELICHTING
De GGD Drenthe stuurt u de concept-beleidsbegroting 2010-2013 met het verzoek om een reactie voor
19 juni a.s..
Wij stellen u voor om op hoofdlijnen akkoord te gaan met de voorliggende begroting.
De redenen hiervoor zijn:
1. de beleidsbegroting 2010-2013 bouwt voort op de meerjarenbegroting, die in 2008 door het bestuur is
vastgesteld en hierbij is de GGD binnen de beleids- en begrotingskaders gebleven zoals vastgesteld;
2. de regierol van de gemeenten wordt nadrukkelijker ingebed;
De gemeenten worden nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van de tekst nieuwe Gemeenschappelijke Regeling, bij de voorbereidingen van de bestuursvergaderingen en bij de voorbereiding van
beleidsnotities.
3. de scheiding tussen de additionele- en basistaken wordt steeds helderder;
Het is al lange tijd een wens van het college/raad om deze scheiding aan te brengen.
Op dit moment is echter nog niet duidelijk hoe voorkomen wordt dat de bedrijfsvoeringrisico’s van de
additionele taken uiteindelijk niet ten laste komen van de deelnemende gemeenten aan de GMR.
Binnenkort wordt een voorstel verwacht voor een nieuwe tekst voor de Gemeenschappelijke Regeling.
Wij gaan ervan uit dat de scheiding in deze regeling helder wordt neergezet.
Op bijlage 1 vindt u de samenvatting van de Beleidsbegroting GGD Drenthe 2010-2013.
Vervolgprocedure
De raden kunnen tot 19 juni a.s. een reactie op deze beleidsbegroting geven. Op 26 juni a.s. stelt het
bestuur van de GGD Drenthe definitief de beleidsbegroting 2010-2013 vast.
Financiële consequenties
Op basis van de voorliggende begroting wordt het aandeel van Tynaarlo voor 2010 € 597.343,00
(per inwoner voor het basispakket € 18.07).

Uitgesplitst ziet dat er als volgt uit:
Basistaken:
- jeugdgezondheidszorg
- algemene gezondheidszorg
Eenmalige bijdrage Elektronisch Kinddossier
Addtitionele taken

€ 345.735,00
€ 235.906,00
€ 11.525,00
€ 4.177,00

Nadat de begroting definitief is vastgesteld door het bestuur, wordt deze aan de raad aangeboden.
Adviezen
n.v.t.
Gevraagd besluit
Instemmen met de beleidsbegroting GGD Drenthe 2010-2013
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