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Onderwerp
Gezamenlijk onderzoek Rekenkamercommissies naar GGD Drenthe
Gevraagd besluit
Kennisnemen van het rapport met de aanbevelingen en de bestuurlijke reactie.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Het gezamenlijk onderzoek van een zevental rekenkamercommissies in Drenthe naar de
gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe heeft geleid tot een aantal
conclusies en aanbevelingen.
Belangrijkste conclusies zijn dat het voor raadsleden lastig is inzicht te krijgen in de resultaten van
de GGD Drenthe en daardoor ook niet makkelijk kunnen bijsturen. De informatie is niet
gemeentespecifiek en een duidelijk beleidskader ontbreekt. Naast een aantal praktische
aanbevelingen rondom de GGD Drenthe wordt er in het rapport vooral een oproep gedaan om het
toezicht op verbonden partijen beter te organiseren. Bijvoorbeeld door te bepalen welke verbonden
partijen prioriteit hebben, een raadswerkgroep in te stellen, samen te werken met andere betrokken
gemeenteraden en samenwerkingsverbanden periodiek te evalueren.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
In een eerder stadium is het onderzoek door de begeleidingscommissie van het gezamenlijke
rekenkamercommissieonderzoek al toegezonden aan de gemeenteraden. Zoals gebruikelijk in
onze gemeente heeft de rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo het college in de gelegenheid
gesteld een bestuurlijke reactie op dit rapport te geven. Deze bestuurlijke reactie met het nawoord
van de commissie wordt nu aan uw raad voorgelegd.
Wat ging er aan vooraf
De vraag hoe gemeenteraden grip kunnen houden op de financiële en bestuurlijke risico's van de
taken die op afstand zijn gezet in samenwerkingsverbanden speelt bij veel gemeenten. Dit vormde
de aanleiding voor een onderzoek naar de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD
Drenthe). De GGD Drenthe is een van de grootste gemeenschappelijke regelingen in Drenthe met
een jaarlijkse begroting van 21,6 miljoen euro waarin alle Drentse gemeenten participeren.
Het onderzoek is uitgevoerd door de rekenkamercommissies van Assen, Aa en Hunze, BorgerOdoorn, Emmen, Hoogeveen, Noordenveld en Tynaarlo.

Hoe informeren we de inwoners?
Het rapport is gepubliceerd op de site van raad bij de onderzoeken van de Rekenkamercommissie.

Namens het presidium van de gemeenteraad van Tynaarlo,
Drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter
J.L. de Jong, griffier
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