
Van: Willie Rotman-Bouwers [mailto:w.rotman@ggddrenthe.nl] 
Verzonden: dinsdag 2 april 2013 14:13 
Aan: ' gemeente Hoogeveen - J.P. Wind'; 'gemeente Aa & Hunze - T. Santes '; 'gemeente Assen - mw. P. 
Lambeck'; 'gemeente Borger-Odoorn - L.F. van Ameijden Zandstra'; 'gemeente Coevorden - B. Kunnen'; 
'gemeente De Wolden -1.. Gehrke'; 'gemeente Emmen - H.D. Werkman '; 'gemeente Meppel - A ten HofT; 
'gemeente Midden Drenthe - C.J. Ondenwater'; 'gemeente Noordenveld - W. Damman '; Griffie; 'gemeente 
Westerveld -1. Middelkamp ' 
CC: 'Gemeente Aa & en Hunze - dhr. H.F. van Oosterhout'; 'Gemeente Assen - dhr. K.S. Heidoorn'; 'Gemeente 
Assen - dhr. K.S. Heidoorn'; 'Gemeente Borger-Odoorn - dhr. M.L.J. Out'; 'Gemeente Coevorden - dhr. B.J. 
Bouwmeester'; 'Gemeente Coevorden - dhr. B.J. Bouwmeester'; 'Gemeente Coevorden - dhr. B.J. Bouwmeester'; 
'Gemeente De Wolden - dhr. R. de Groot'; 'Gemeente De Wolden - dhr. R. de Groot'; 'Gemeente Emmen - dhr. C. 
Bijl'; 'Gemeente Hoogeveen - dhr. K.B. Loohuis'; 'Gemeente Meppel - dhr. J.C. Westmaas'; 'Gemeente Meppel -
dhr. J.C. Westmaas'; 'Gemeente Midden-Drenthe - dhr. J. Broertjes'; 'Gemeente Noordenveld - dhr. J.H. van der 
Laan'; Bestuurssecretariaat; 'Gemeente Westerveld - dhr. H. Jager'; 'gemeente Assen - dhr. A. Langius'; 
'Gemeente Coevorden - mw. T. Pot-Eland'; 'Gemeente Coevorden - mw. T. Pot-Eland'; 'Gemeente Coevorden -
mw. T. Pot-Eland'; 'Gemeente Emmen - mw. M.H. Thalens-Kolker'; 'gemeente Hoogeveen - dhr. K. Smid'; 
Bestuurssecretariaat; 'gemeente Westerveld - mw. A.M. Kleine Deters '; 'Gemeente Aa & Hunze - Sofie Stal'; 
'gemeente Assen - M. Kroes'; 'gemeente Borger-Odoorn - mw. H. Schut'; 'gemeente Borger-Odoornn - mw. A. de 
Vries'; 'gemeente Coevorden - dhr. C. de Val'; 'gemeente Coevorden - mw. C. Heesbeen '; 'gemeente De Wolden 
- dhr. G. Tijms '; 'gemeente Emmen - dhr. R. Pel'; 'gemeente Hoogeveen - mw. E. Knapen '; 'gemeente Meppel -
mw. P. van Dijk'; 'gemeente Midden-Drenthe - dhr. B. Roorda '; 'gemeente Noordenveld - mw. A. Nijland'; 
'gemeente Noordenveld - mw. K. Demydczuk'; Molen, A. van der; 'gemeente Westerveld - dhr. S. 
Meulenbeld' 
Onderwerp: officieel getekende aanbiedingsbrief en opnieuw sturen van DEEL 3 - zienswijze 
procedure 2013 - aanbieding jaarstukken 2012 en begroting 2014-2017 GGD Drenthe 
Urgentie: Moog 

Aan: de raadsleden van de Drentse gemeenten 
t.a.v. de Raadsgriffier 

Ons kenmerk : ck/nr.13.381 
Datum : 2 april 2013 
Onderwerp : opnieuw aanbieden DEEI 3 van de jaarstukken 2012 en begroting 2014-2017 

Geacht gemeentebestuur. 

Het blijkt dat niet alle gemeenten onderstaande mail op 29 maart 2013,met daarin DEEL 3 van de 
jaarstukken 2012, goed hebben ontvangen. 

Wij sturen daarom bijgaand aan alle gemeenten opnieuw het document, dat als bijlage werd 
meegestuurd in genoemde mail 
evenals de officieel getekende aanbiedingsbrief behorend bij de jaarstukken 2012 en de 
beleidsbegroting 2014. 

Met vriendelijke groet, 

Corry Kanning 
directiesecretaris GGD Drenthe 
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[postadres} Postbus 144 

9400 AC Assen 
(bezoekadres} Overcingellaan 17 
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De raadsleden van de Drentse gemeenten [ej info@ggddrenthe.nI 
t.av. de griffier www.ggddrenthe.nl 

datum: 29 maart 2013 
ons kenmerk: ck/nr.13.381 

behandeld door: B. Coelingh en C. Kanning 
doorkiesnummer: 0592 - 306 337 

onderwerp: jaarstukken 2012 en beleidsbegroting 2014 
i.a.a.: - college van burgemeester en wethouders 

- ambtenaar Welzijn en Volksgezondheid 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2012 en de beleidsbegroting 2014 aan met 
het verzoek uw zienswijze op deze stukken aan ons kenbaar te maken. Uw re
actie ontvangen wij graag voor 10 juni aanstaande. 

Beleidsbegroting 2014 

In de begroting 2014 is uitgegaan van een inwonersbijdrage voor de basista
ken van € 8.485.000 voor de Drentse gemeenten gezamenlijk. Ten opzichte 
van 2013 is de inwonersbijdrage met € 380.000 verlaagd. 
Deze verlaging is het gevolg van de tweede tranche van de overheveling van 
Gezondheidsbevordering naar de begroting Additioneel ad. € 110.000 en de 
directe bezuiniging op de inwonersbijdrage ad. € 270.000, waartoe in de ver
gadering van het algemeen bestuur van 29 oktober 2012 is besloten. Het dage
lijks bestuur had voorstellen ingediend tot een bedrag van € 437.500, zijnde 
5% van de inwonersbijdrage, echter het algemeen bestuur was van mening dat 
een aantal bezuinigingen teveel gezondheidsrisico's inhielden en heeft een 
deel ad. € 167.500 teruggedraaid. 
Met het nemen van dit besluit is er vanaf 2011 tot een bedrag van € 1.209.000 
bezuinigd bij de GGD, zijnde ruim 13% van de inwonersbijdrage. 
Ook in bijgaande meerjarenbegroting 2014-2017 wordt uitgegaan van de nul
lijn. Dat wil zeggen dat, net als in voorgaande jaren, onontkoombare kosten
verhogingen vooralsnog worden opgevangen door nieuwe bezuinigingen, 
waarbij nauwkeurig wordt gevolgd of dit geen onaanvaardbare gevolgen heeft 
voor de uitvoering van het wettelijke basistakenpakket. 

In de begroting 2014 en verder zijn tevens de kosten opgenomen voor de uit
voering van de integrale jeugdgezondheidszorg voor de acht deelnemende 
Drentse gemeenten. De hoogte van deze kosten is gebaseerd op opgaves van 
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die gemeenten zelf. De inkomsten zijn vooralsnog geraamd als een specifieke 
inkomst en niet verrekend middels de inwonerbijdrage. In de loop van 2013 
doen wij voorstellen over de wijze waarop de kosten worden toegerekend aan, 
en verrekend met de acht deelnemende gemeenten en wat de gevolgen zijn 
voor alle Drentse gemeenten. 

Jaarstukken 2012 

De jaarrekening is afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van € 258.000. 
Voorgesteld wordt dit resultaat toe te voegen aan de reservepositie, gezien het 
beslag dat op deze reservepositie wordt voorzien in 2013/ 2014 voor onder 
andere de kosten van invoering van de integrale jeugdgezondheidszorg, voor-
bereidingskosten voor de verhuizing en kosten van ontwikkeling van de orga
nisatie. Hiermee handelen wij in lijn met het rapport 'Naobij' dat gaat over de 
integrale jeugdgezondheidszorg in Drenthe en waarin is aangegeven dat het 
noodzakelijk zou kunnen zijn om de reserveplafonds tijdelijk te los te laten en 
eventuele rekeningresultaten te reserveren. 

Het komende beslag op de reservepositie zal er toe leiden dat na resultaatbe
stemming 2012 de reservepositie daalt van € 2,8 miljoen begin 2012 naar ruim 
€ 1,0 miljoen inde loop van 2013/2014. 

Na onttrekkingen ziet de reservepositie er als volgt uit: 

geprognosticeerde 
Reserve (€ 1.000) eindstand 
Algemene reserve €73 
Ondersteuning middelen €115 
Voorbereiding nieuwbouw €0 
Achtergesteld werk €0 
Frictiekosten €0 
Risicoreserve additioneel €620 
Organisatieontwikkeling €204 
Egalisatie epidemiologische onderzoeken €0 

€1.012 

Voor wat betreft de Algemene reserve merken wij op dat deze onder de norm 
komt van 5% van de omvang van de basistaken, zoals dat door het algemeen 
bestuur is vastgesteld. Op basis van de begroting 2014 zou de Algemene re
serve een omvang moeten hebben van € 424.000. 
Ten aanzien van de risicoreserve brengen wij nog onder uw aandacht dat de 
risico's door de bezuinigingen toenemen. Denk hierbij aan de overheveling 
van Gezondheidsbevordering naar het additionele pakket, maar ook aan lande
lijke ontwikkelingen zoals de komende aanbesteding van de forensische werk
zaamheden die wij uitvoeren voor de politie. 
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De jaarstukken worden begeleid door een goedkeurende accountantsverkla
ring. 

Tijdens de zienswijzeprocedure organiseren wij een bijeenkomst voor de ge
meentelijke adviseurs waar vragen kunnen worden gesteld en waar wij toe
lichting geven op de begroting en de jaarstukken. 

Ik vertrouw erop u hiermee naar tevredenheid tc hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

namens het dagelijks bestuur, 

M e v r ó ^ f f i r Thalens-Kolker, 
voorzitter 


