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Onderwerp 
Jaarstukken 2011 en begroting 2013 GGD. 
 
Gevraagd besluit 
1. De jaarrekening 2011 van de GGD Drenthe voor kennisgeving aannemen. 
2. Instemmen met de nota reserves en voorzieningen. 
3. Instemmen met de hoofdlijnen van de ontwerpbegroting 2013 van de GGD Drenthe. 
4. Instemmen met de concept reactiebrief van het college aan het bestuur van de GGD Drenthe 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Door in te stemmen met de jaarstukken kan de GGD verder met het uitvoeren van taken van de Wet Publieke 
Gezondheid. 
  
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
In de gemeenschappelijke regeling staat dat het dagelijks bestuur van de GGD elk jaar een ontwerpbegroting 
moet maken voor het komend dienstjaar. Tevens stellen zij elk jaar de jaarrekening op.   
 
Historisch perspectief/Een terugblik op het verlede n/wat ging er aan vooraf 
De GGD voert voor de gemeenten in Drenthe taken van de Wet Publieke Gezondheid uit. Zij vragen de 
jaarstukken 2011 en de concept begroting 2013 voor de zienswijzenprocedure aan u voor te leggen. De 
gemeente Tynaarlo heeft de GGD opgedragen de nullijn te behouden ten opzichte van 2010. In de begroting 
van 2013 wordt de nullijn gehandhaafd.   
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Informatie wordt vanuit het bestuur van de gemeenschappelijke regeling verzorgd. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De GGD voert de taken gedurende het gehele jaar 2013 uit. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Op basis van voorliggende begroting wordt het aandeel voor Tynaarlo voor 2013 € 593.988,- 
(€ 18,30 per inwoner). 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
 


