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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2013 en de beleidsbegroting 2015 aan.
Deze stukken zijn op 24 nnaart 2014 voorlopig vastgesteld door het Algemeen
Bestuur. Vriendelijk verzoeken wij u de stukken voor zienswijze aan te bieden
aan de raad van uw gemeente en deze zienswijze binnen acht weken — zijnde
uiterlijk 23 mei 2014— schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
De formele zienswijzeprocedure bedraagt volgens de Gemeenschappelijke
Regeling GGD Drenthe tien weken. Het Algemeen Bestuur van de GGD dient
echter, volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen, de begroting voor
1 juli vast te stellen. In de praktijk is gebleken dat een zienswijzeprocedure
van tien weken te lang is onn het bestuur en hun adviseurs tijdig te kunnen
infornneren voor de vergadering van het Algemeen bestuur van 23 juni 2014.
Vandaar ons verzoek om een periode van acht weken in acht te nennen.
Jaarstukken 2013

Het jaar 2013 is voor GGD Drenthe een gezond financieel jaar geweest
waarin we te maken hebben gehad met veel ontwikkelingen. We noemen
hierbij de voorbereidingen op integrale Jeugdgezondheidszorg voor 8 van de
12 gemeenten, een directiewisseling en de verhuizing naar de nieuwbouw
aan de Mien Ruysweg. Daarnaast zijn nagenoeg alle voorgenomen
werkzaamheden binnen de afgesproken kaders en conform planning
uitgevoerd; een prestatie waarop we trots zijn.
Onze accountant heeft de Jaarrekening 2013 beoordeeld en geeft aan dat
zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de Jaarrekening in orde is.
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Echter, tot op heden heeft hij nog geen accountantsverklaring en -verslag
afgegeven. Reden hiervoor is dat de nieuwe beleidsregels en het
bijbehorende accountantsprotocol inzake de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen (semi-) publieke sector (WNT) lang onbekend waren. Deze
zijn op pas 27 februari 2014 aan de Tweede kamer kenbaar gennaakt en
stonden ons half maart ter beschikking. Volgens deze regels zouden wij met
terugwerkende kracht een correctie op onze jaarrekening moeten
doorvoeren. Het Dagelijks Bestuur zal dit niet doen, omdat daarvan een
verkeerd signaal uit gaat. Wij hechten eraan dit hier toe te lichten.
Per 1 juli 2013 is de heer Anker voor een half jaar voor drie dagen per week
gecontracteerd als interim-directeur. Contracten voor een half jaar of korter
vallen niet onder de WNT. In het najaar van 2013 is de GGD een wervingsen selectieprocedure voor een nieuwe directeur gestart. De procedure heeft
niet geleid tot een benoeming. Om die reden heeft het Dagelijks Bestuur de
heer Anker verzocht de functie een jaar langer te vervullen.
Het nieuwe contract is opnieuw getoetst aan de WNT-norm. Daarbij hebben
wij conform de regels ook zijn verdiensten over 2013 betrokken. Het
uiteindelijke resultaat is dat de heer Anker in anderhalf jaar tijd minder
verdient dan de jaargrens van de WNT. Daarmee voldoen wij in onze optiek
over de gehele periode aan doel en strekking van de WNT.
Het Dagelijks Bestuur is van mening dat het alles heeft gedaan onn te
waarborgen dat de vergoeding niet boven de WNT norm uit komt. Wij
constateren dat de vergoeding over anderhalf jaar veel lager uitpakt dan de
norm. Wij zijn dan ook van mening dat toepassing van de beleidsregelslzijn
doel mist. Wij geven geen uitvoering aan het advies van de accountant en
accepteren de onthouding van een goedkeurende verklaring.
Beleidsbegroting 2015
In de beleidsbegroting 2015 zijn de eensgestemde reacties van de
gemeenten verwerkt evenals de reacties van het Algemeen Bestuur naar
aanleiding van de vergadering van 24 maart 2014.
In financiele zin wordt in de meerjarenbegroting de 0-lijn gehanteerd, wat wil
zeggen dat de GGD de komende jaren geen prijsstijgingen compenseert door
een verhoging van de inwonersbijdrage.

Op grond van de beleidsregels moeten wij de vergoeding aan de interim directeur in 2013
extrapoleren naar een fulltime aanstelling en naar een periode van een jaar. Na deze
extra polatie komt het bedrag over 2013 uit boven de WNT norm en zou het meerdere moeten
worden terug gevorderd. Dat de directeur in 2014 ver onder deze norm blijft maakt volgens de
beleidsregels geen verschil.

De gemeenten hebben echter ook een voorbehoud gemaakt ten aanzien van
nieuwe en/of verdergaande bezuinigingen en aangegeven dat het tot de
mogelijkheden behoort dat deze de GGD ook kunnen treffen.
Uiteraard zijn wij bereid daarover constructief met de gemeenten van
gedachten te wisselen.
Tot slot wijzen wij u erop dat op 7 april as. op 9.00 uur een (extra)
informatiebijeenkomst wordt gehouden, waarvoor de ambtenaren
Volksgezondheid en hun financiele collega's zijn uitgenodigd om nadere
vragen te stellen met betrekking tot onderhavige stukken. Daarnaast is het
altijd nnogelijk uw vragen rechtstreeks te richten tot onze controller, de heer
Bert Coelingh (b.coelingh@ggddrenthe.n1).

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,
Mevrouw M.H. Th ens lker
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