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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
 
Portefeuillehouder:   dhr. Kremers 
 
 
Behandelend ambtenaar: mevr. L.M. Bonnema 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 854 
E-mail adres:                l.bonnema@tynaarlo.nl 
 
 
Bijlagen:     

1. Raadsbesluit (bijgevoegd)   
2. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2012 en begroting 2014 van het Dagelijks Bestuur GGd 

Drenthe.  
3. Begroting GGd Drenthe 2014. 
4. Jaarstukken 2012 GGd Drenthe; jaarverslag, jaarrekening en nota reserves - 

voorzieningen.  
5. Accountantsverslag 2012.  
6. Overzicht ambtelijke vragen jaarrekening 2012 en begroting 2014 aan de GGd Drenthe, 

inclusief antwoorden.  
7. Conceptbrief van het College aan het Dagelijks Bestuur van de GGd Drenthe over de 

jaarrekening 2012 en begroting 2014.  
 
 
Onderwerp 
Jaarstukken 2012 en begroting 2014 GGd Drenthe. 
 
Gevraagd besluit 

1. Kennisnemen van de jaarrekening 2012 van de GGd Drenthe. 
2. Instemmen met de conceptbrief van het college aan het bestuur van de GGd Drenthe waarin 

de gemeente Tynaarlo haar zienswijze verwoord over de conceptbegroting 2014.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De GGd Drenthe is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en voert voor de Drentse gemeenten 
taken van de Wet Publieke Gezondheid uit. Zij vragen de jaarstukken 2012 en de begroting 2014 voor 
de zienswijzenprocedure voor te leggen aan de Drentse colleges en gemeenteraden conform artikel 
24 GR GGd Drenthe en artikel 23 GR GGD Drenthe. De jaarrekening 2012 en de beleidsbegroting 
2014 wordt daarna door het algemeen bestuur van de GGd Drenthe, met inachtneming van de 
zienswijzen van de deelnemende gemeenten, vastgesteld.  



Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De begroting 2014 van de GGd Drenthe is een financiële vertaling van de wettelijke taken op het 
terrein van de Wet Publieke Gezondheid. Met de begroting 2014 van de GGd Drenthe kan de 
gemeentelijke begroting 2014 ook worden opgesteld en kan verantwoording worden afgelegd bij de 
provincie (wettelijke verplicht). Het college en de gemeenteraad krijgen de gelegenheid om wensen en 
bevindingen over de begroting naar voren te brengen.  
 
Wat ging er aan vooraf 
In februari 2013 heeft de GGd Drenthe een kaderbrief opgesteld waarop alle Drentse colleges hebben 
gereageerd. Doel is in deze kaderbrief de contouren van het beleid voor 2014 te schetsen zodat 
daarop de begroting 2014 gebaseerd wordt. Wij hebben in februari 2013 ingestemd met de inhoud 
van deze kaderbrief omdat de inhoud aansluit bij ons lokale gezondheidsbeleid.   
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Inwoners zijn via de inspraak en de Wmo-adviesraad betrokken bij de totstandkoming van het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid. De uitvoering hier van, en van de Wet Publieke Gezondheid, ligt 
onder andere bij de GGd Drenthe.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Het gaat om de begroting voor de uitvoering in 2014.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Bij dit besluit zijn de volgende kosten van toepassing: 
 
Beschrijving   Kosten  BTW  Incid./Struc. 
Gezondheidszorg € 568.269,-  s  
 
Voor deze kosten bestaat de volgende dekking (begroting 2013): 
 
Op grond van  Dekking  Incid./Struc. 
4230210 € 593.988,- s  
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

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

                           
 


