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Raadsvergadering d.d. 24 mei 2011 agendapunt 10 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 29 april 2011 
 
Onderwerp:            Conceptbegroting GGD 2012 en jaarrekening GGD 2010 
Portefeuillehouder:   Dhr. L.M. Kremers 
Behandelend ambtenaar: Mevr. A. van der Molen 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 740 
E-mail adres:   a.van.der.Molen@tynaarlo.nl  
Gevraagd besluit: 
1. Instemmen met de jaarrekening 2010. 
2. Instemmen met de nota reserves en voorzieningen. 
3. Akkoord gaan met de voorliggende concept beleidsbegroting 2012-2015 en dit de GGD  
    meedelen. 
Bijlagen:     
- Jaarrekening 2010 GGD (bijgevoegd) 
- Nota reserves en voorzieningen (bijgevoegd) 
- Concept begroting 2012-2015 GGD (bijgevoegd) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De GGD biedt u de volgende notities aan.  
- Jaarrekening 2010 
- Nota reserves en voorzieningen 
- Concept beleidsbegroting 2012 – 2015 

De GGD vraagt uw zienswijze over de concept beleidsbegroting. 
 

1. Wij stellen u voor om in te stemmen met de jaarrekening 2010. De jaarrekening van de GGD laat 
een positief resultaat zien van totaal € 642.000,- voor de 12 Drentse gemeenten.  

2. Wij stellen u voor in te stemmen met de nota reserves en voorzieningen. Er zijn geen verdere 
opmerkingen. 

3. Wij stellen u voor akkoord te gaan met de concept beleidsbegroting 2012-2015. Het betreft een 
beleidsarme begroting, waarin voor 2012 vast wordt gehouden aan de nullijn.  

Vervolgprocedure 

De GGD verwerkt uw zienswijze en die van de andere gemeenteraden in haar definitieve begroting  
2012-2015. 

Financiële consequenties 

Op basis van de voorliggende begroting wordt het aandeel van de gemeente Tynaarlo voor 2012  
€ 599.134,- (per inwoner € 18,49). 
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Uitgesplitst ziet dat er als volgt uit; 
 
Algemene gezondheidszorg (AGZ) € 250.566,- 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  € 348.568,- 
Totaal      € 599.134 
 
Deze kosten zijn volledig gedekt binnen de structurele begroting. 
 

Gevraagd besluit 

1. Instemmen met de jaarrekening 2010. 
2. Instemmen met de nota reserves en voorzieningen. 
3. Akkoord gaan met de voorliggende concept beleidsbegroting 2012-2015 en dit de GGD  
    meedelen. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


