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Onderwerp
Jaarstukken 2013 en beleidsbegroting 2015 GGD Drenthe
Gevraagd besluit
1. Kennisnemen van de jaarrekening 2013 en de beleidsbegroting 2015 van de GGD Drenthe.
2. Instemmen met de brief van het college aan het Dagelijks Bestuur van GGD Drenthe over de
jaarrekening 2013 en beleidsbegroting 2015.
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 2013 en de beleidsbegroting 2015 voor zienswijze voor
te leggen aan de Drentse colleges en gemeenteraden conform artikel 23 en 24 GR GGD Drenthe. De
jaarrekening 2013 en de beleidsbegroting 2015 worden 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 beleidsbegroting 2015 van de GGD Drenthe is een financiële vertaling van de wettelijke taken op het terrein
van de Wet Publieke Gezondheid. Met de begroting 2015 kan de gemeentelijk begroting 2015 ook worden
opgesteld en kan verantwoording worden afgelegd bij de provincie. Dit is een wettelijke verplichting. 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 december 2015 heeft de GGD Drenthe een kaderbrief voor de begroting 2015 opgesteld waarop de Drentse
colleges hebben gereageerd. In deze kaderbrief werden de contouren voor het beleid van 2015 geschetst zodat
de begroting van 2015 hierop gebaseerd kon worden. Op 12 maart heeft het college van de Gemeente Tynaarlo
haar zienswijze op de kaderbrief vastgesteld. Op 24 maart heeft het college ingestemd met de kaderbrief.
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Hoe informeren we de inwoners?
Inwoners zijn via de inspraakprocedure en de WMO-adviesraad betrokken bij de totstandkoming van het
gemeentelijk gezondheidsbeleid. De uitvoering hiervan 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 van beleid in 2015.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De GGD hanteert voor de begroting 2015 de 0-lijn. Dat wil zeggen dat er geen accressen en kostenstijgingen
worden doorberekend en dat de inwonerbijdrage in absolute zin hetzelfde blijft. De totale gemeentelijke bijdrage
voor Tynaarlo wordt voor 2015 geraamd op € 569.505,-. Waarvan € 294.577,- voor het programma Jeugd en
€ 274.928 voor de overige basistaken. Binnen de begroting is voldoende structurele dekking aanwezig, namelijk
€ 574.894,-.
In 2014 ontstaat voor de gemeente een incidenteel voordeel van € 28.876 euro vanwege de eenmalige
uitbetaling door de GGD. Dit voordeel zal worden verwerkt in de voorjaarsbrief.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

P. Adema,

burgemeester

drs. G.K. Zijlstra,

gemeentesecretaris
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