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Oplegger informatie begroting verbonden partijen  

Naam verbonden partij  GGD Drenthe 
Jaar Beleidsbegroting 2021 
Portefeuillehouder O. Gopal 
Beleidsadviseur/beheerder/accounthouder M. Schoonhoven 
Telefoonnummer adviseur   0592-266 859 
Emailadres adviseur  m.schoonhoven@tynaarlo.nl 

 

1. Bestuurlijk belang, wijze van deelneming van de gemeente in de verbonden partij  
 

De gemeenten zijn op basis van de WPG verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken voor de 
publieke gezondheidszorg. Ook staat in deze wet dat gemeenten wettelijk verplicht zijn een 
gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden voor de uitvoering van taken op het 
gebied van de publieke gezondheidszorg. De GGD houdt zich onder andere bezig met het opsporen 
en bestrijden van gezondheidsrisico's, met een gezonde en veilige omgeving en met een gezonde 
leefstijl.  
 
De colleges van alle gemeenten in Drenthe nemen deel aan en hebben een financieel en bestuurlijk 
belang in de GR GGD. Voor de volledige tekst van de gemeenschappelijke regeling zie 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-1686.html  
 
GGD Drenthe heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en bewaakt, 
beschermt en bevordert de gezondheid van de aan deze regeling deelnemende gemeenten.  
 

GGD Drenthe bevordert individueel en collectief gezond gedrag; beschermt tegen 
bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting; bewaakt 
de volksgezondheid door gezondheidsrisico’s en onveiligheid te signaleren en inzichten 
hierover actief te communiceren.  

 

2. Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij, inclusief meerjarenraming  

Huidig (bijdrage 
lopende 
begrotingsjaar, 
eventueel 
bijgesteld) 

Nieuw 
(komende 
jaar) 

2022 2023 2024 

€ 730.754 € 771.540 € 796.738 € 813.868 € 834.215 
 

3. (Wettelijk) kader  

De colleges dragen aan GGD Drenthe de uitvoering op van de gemeentelijke taken die worden 
genoemd in de Wet publieke gezondheid en van de toezichtstaken die worden genoemd in artikel 
61 de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarnaast voert GGD Drenthe die 
taken uit die door het Rijk aan de GGD worden opgedragen. Conform artikel 4 van de Wet op de 
lijkbezorging wordt aan het Algemeen Bestuur overgedragen het verschaffen van de mogelijkheid 
tot het doen schouwen van lijken. 
 
Veilig Thuis is een wettelijke taak die we bij de GGD hebben belegd als additionele taak, samen 
met de andere Drentse gemeenten. In het kader van preventie wordt bij jeugd jaarlijks bekeken of 
er behoefte is aan additionele activiteiten.  

 

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-1686.html
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4. Wat komt er op de gemeente af en openstaande acties 

Verwachte datum Soort stuk Wie is bevoegd Onderwerp / besluit  
    
15 april 2020 Jaarrekening GGD Kennis nemen van  
15 april 2020 (reactie 
gemeenteraad 10 juni  
2020) 

Ontwerpbegroting 
GGD 

Gemeenteraad Zienswijze geven 

19 mei 2020 Regiovisie veilig thuis college Vaststellen nieuwe 
regiovisie 

29 juni 2020 3-maandsrapportage 
2020 

GGD vaststellen 

14 september 2020 6-maandsrapportage 
2020 

GGD vaststellen 

16 november 2020 9-maandsrapportage 
2020 

GGD vaststellen 

 

5. Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting  

Onderwerp (programma) Bijstelling €  Toelichting  
Loon- en prijsindexatie € 19.602 Zie kaderbrief 
Rijksvaccinatieprogramma € 5.903 Zie kaderbrief. HPV jongens en 

inhaalmogelijkheid 18-26 
jarigen. 

Ingroei JGZ € 7.285 Wijziging financiering JGZ per 
2019. De herverdeeleffecten 
worden verdeeld over de jaren 
2019 – 2021. 

Inwoneraantallen € 7.997 Verhouding inwoners 
Gemeente Tynaarlo t.o.v. 
inwoners Drenthe. 

   
6. Informatie voor paragraaf verbonden partijen  

Naam verbonden partij: GGD Drenthe 

Vestigingsplaats: Assen 

Doel/openbaar belang verbonden partij: Bewaken, beschermen en bevorderen van de 
gezondheid van de inwoners van Drenthe 

 Begin van begrotingsjaar x € 
1.000 
(31 december lopende jaar) 

Eind van begrotingsjaar x € 
1.000 
(31 december komende jaar) 

Omvang belang gemeente in 
verbonden partij  

  

Resultaat  - - 
Eigen vermogen  € 2.733 € 3.167 
Vreemd vermogen  € 2.369 € 2.073 

 
7. Ontwikkelingen  

Omschrijving  Wat wordt van de gemeente verlangd (geld, 
besluitvorming) 

De GGD stelt voor VTD op te nemen in het 
basispakket, dit gaat extra geld kosten i.v.m. 
herverdeeleffecten 

Besluitvorming en geld 
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8. Risico’s en te nemen maatregelen  

Risico  Beheersmaatregelen  
VTD is een wettelijke taak, we hebben geen 
invloed op het aantal meldingen 

Betere afstemming met jeugd en de sociale 
teams 

  
  
  

 

9. (Financiële ) ken- en stuurgetallen  

Ken- en stuurgetallen Begin van begrotingsjaar  
(31 december lopende jaar) 

Eind van begrotingsjaar  
(31 december komende jaar) 

Netto schuldquote -4% -3,8% 
Solvabiliteit 50,6% 57,3% 
Structurele exploitatieruimte 0% 0% 
(Belastingcapaciteit)  n.v.t. n.v.t. 

 

10. Opmerkingen vanuit financiën   

De gemeentelijke bijdrage bij punt 2 is exclusief de bijdrage voor Veilig Thuis Drenthe. De bedragen 
bij punt 5 hebben betrekking op het aandeel van Tynaarlo en zijn een opgave vanuit de GGD 
Drenthe. 
 
De omvang van Veilig Thuis Drenthe (VTD) in de begroting van de GGD Drenthe is significant, 
maar er wordt weinig informatie over verschaft. Daarnaast zijn er nog regionaal meerdere 
inhoudelijke discussies gaande rondom de VTD. Dit is voor ons reden om te vragen dit onderwerp 
met een ander detailniveau in de toekomst terug te laten komen. Daarnaast zien wij ook graag dat 
wordt vastgehouden aan de kwartaalrapportages VTD in plaats van deze te laten vervallen. MDA++ 
wordt nu apart gefinancierd, verwacht wordt dat er in 2021 duidelijkheid komt over structurele 
inbedding in de werkwijze van VTD. We zien graag dat MDA++ in dat geval geïntegreerd wordt in 
de huidige werkwijze, zonder dat daar extra kosten tegenover staan. Mocht dat wel het geval zijn, 
dan willen we van te voren een goede onderbouwing. Inzake de regiovisie is aangegeven dat daar 
geen extra kosten mee gemoeid zijn, geldt dat ook voor het nog op te stellen uitvoeringsplan? VTD 
heeft een apart budget training en voorlichting. We willen graag weten dat daar de stand van zaken 
van is en hoe zich dat de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. 

 
11. Concept zienswijze 

 
Advies: geen zienswijze indienen 
 
Punten voor reactie naar GGD (deze punten zijn ook al meegegeven in reactie op de kaderbrief): 

• Signaal afgeven dat de informatie uit de kwartaalrapportages VTD beschikbaar moet blijven 
• Oproep naar GGD om in samenspraak met gemeentes en in samenhang met de notitie 

basistaken scherper te kijken naar dubbelingen in taken/uitvoeren die door gemeente en 
GGD worden opgepakt. 

 
 
 

 


