
Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] 

29 maart 2013  Zaaknummer: 2013/12460 

Referentie: 2013/17780 

- 

Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

L.M. Bonnema 0592 – 266 662  *2013017780* 
 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA  Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  Bng 28.50.79.050 

   Bng 28.50.79.093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail  

[0592] 26 66 62 [0592] 26 66 00 info@tynaarlo.nl  

 
 

GGD Drenthe 
T.a.v. mevrouw M.H. Thalens-Kolker 
Voorzitter dagelijks bestuur GGd Drenthe 
Postbus 144 
9400 AC  ASSEN 

 
 
 
 
 
 
    
Onderwerp: Jaarstukken 2012 en begroting 2014 
 
 
 
Geachte mevrouw Thalens-Kolker, 
 
Op 29 maart jl. heeft u de jaarstukken 2012 en de beleidsbegroting 2014 namens het algemeen bestuur 
aangeboden. Het college heeft ingestemd met de jaarstukken 2012 en kan op hoofdlijnen akkoord gaan met de 
beleidsbegroting GGd Drenthe 2014. Naar aanleiding van deze stukken willen wij de volgende reactie 
meegeven. 
 
 
Zienswijze 
De GGd Drenthe stelt voor om in 2014 totaal € 1.990.000,- aan de reserves te onttrekken waardoor de 
reservepositie daalt van € 3.002.000,- begin 2013 naar € 1.012.000,- in de loop van 2014. Hiervoor worden 
binnen de nota Reserves en Voorzieningen verschillende voorstellen gedaan waaraan geen duidelijke 
inhoudelijke en financiële onderbouwing ten grondslag ligt. Verder heeft geen besluitvorming vooraf 
plaatsgevonden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGd Drenthe. Dit heeft een impliciete 
wijze van besluitvorming tot gevolg. Wij vinden dat voorstellen voor nieuwe uitgaven en de dekking daarvan 
afzonderlijk voor het Algemeen Bestuur dienen te worden geagendeerd.  
 
Verder verzoeken wij u - om de transparantie te vergroten - de gevolgen en risico’s van beleidsvoorstellen in de 
toekomst meer inzichtelijk te maken, wijzigingen toe te lichten en voorstellen van een heldere inhoudelijke en 
financiële onderbouwing te voorzien. Wij willen graag inzichten in de producten en de kosten per product. 
Tevens willen wij meer inzichten in de cijfers en teksten specifiek voor de gemeente Tynaarlo: nu zijn de 
stukken nog algemeen – Drenthe breed.  
 
Als laatste punt verzoeken wij u om de effecten van de bevolkingskrimp op de inwonersbijdrage inzichtelijker 
weer te geven, wijzigingen bij de inwonersbijdrage toe te lichten en de variabele en vaste kosten in relatie tot de 
inwonersbijdrage weer te geven. Dit is naar aanleiding van het feit dat in de kadernota en de beleidsbegroting 
van 2014 twee verschillende gemiddelde inwonersbijdragen worden gehanteerd.  
 



Vanaf 2014 zijn de taken in het kader van de Gezondheidsbevordering verschoven van de basistaken naar de 
additionele taken. Voor 2014 betekent dit dat wij nog zullen overwegen waar en hoe wij onze middelen voor  
gezondheidsbevordering 2014 (€ 15.000,-) willen inzetten:            
� Inzetten bij de GGd Drenthe voor gezondheidsbevordering,  
� Bezuinigen ten gunste van de gemeentelijke begroting of  
� Elders inzetten voor activiteiten en/ of voorzieningen die bijdragen aan de gezondheid van onze inwoners.  
 
 
Zienswijze gemeenteraad 
Zoals in de gemeenschappelijke regeling is voorgeschreven, hebben wij de beleidsbegroting 2014 aan de 
gemeenteraad voorgelegd, opdat de leden van de raad hun opvattingen en wensen in relatie tot dit stuk naar 
voren konden brengen. In de raadsvergadering op 18 juni 2013 heeft de raad zich aangesloten bij onze 
opmerkingen zoals wij die in deze brief verwoorden.  
 
 
Vragen 
Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met mevrouw L.M. de Vries – Bonnema,  
beleidsmedewerker Wmo en dossierhouder GGd. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0592 – 266 662.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen F.A. van Zuilen 
gemeentesecretaris / directeur burgemeester 
 


