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Raadsvergadering d.d. 15 juni 2010 agendapunt 14  
 
Aan: De Gemeenteraad 
 
Vries, 25 mei 2010 
 
Onderwerp:          Concept beleidsbegroting 2010- 2014 GGD Drenthe 
 
Portefeuillehouder:   Dhr. L.M. Kremers  
Behandelend ambtenaar: Mw. A. Bolding-Postma 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 872 
E-mail adres:   a.bolding-postma@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  GGD Drenthe meedelen dat u op hoofdlijnen akkoord kunt gaan met 

de voorliggende concept beleidsbegroting 2011- 2014 en akkoord 
kunt gaan met scenario 1. 

Bijlagen:   
-  Raadsbesluit (bijgevoegd) 
-  Concept beleidsbegroting 2010- 2014 GGD Drenthe (ter inzage) 
-  Toelichting op de twee scenario’s (ter inzage)  

 
TOELICHTING 

Inleiding 

De GGD Drenthe stuurt u de concept- beleidsbegroting 2011-2014 met het verzoek om een reactie voor 
18 juni a.s.. 
 
Wij stellen u voor om op hoofdlijnen akkoord te gaan met de voorliggende begroting. 
De redenen hiervoor zijn: 
1. De beleidsbegroting 2011-2014 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 de voorbereidingen van de bestuursvergaderingen en bij de voorbereiding van 
beleidsnotities.  

Vervolgprocedure 

De gemeenteraden kunnen tot 18 juni a.s. een reactie op deze beleidsbegroting geven. Op 25 juni a.s. 
stelt het bestuur van de GGD Drenthe de beleidsbegroting 2011-2014 definitief vast.  

Financiële consequenties 

Op basis van de voorliggende begroting wordt het aandeel van de gemeente Tynaarlo  
voor 2011 € 579.461 (per inwoner voor het basispakket € 17.99).  
Uitgesplitst ziet dat er als volgt uit: 
Basistaken:  
 

- jeugdgezondheidszorg     € 348.045 
- algemene gezondheidszorg    € 231.416 

------------- 
     € 579.461 
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Adviezen 

n.v.t. 
 
Gevraagd besluit  
 
GGD Drenthe meedelen dat u op hoofdlijnen akkoord kunt gaan met de voorliggende concept 
beleidsbegroting 2011- 2014 en akkoord kunt gaan met scenario 1. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,               secretaris  


