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Reactiebrief op kaderbrief 2021 GGD

Geacht bestuur,
Op 12 december stuurde u de kaderbrief 2021 van de GGD Drenthe. In de raadsvergadering van
24 maart heeft de gemeenteraad de kaderbrief besproken en besloten de volgende reactie mee te geven:
Algemene reactie aan alle gemeenschappelijke regelingen
Het is de gemeenteraad opgevallen dat er per gemeenteschappelijk regeling veel verschil zit in het
gehanteerde indexatiecijfer. De gemeenteraad realiseert zich dat één indexatiecijfer voor alle
gemeenschappelijke regelingen wellicht niet mogelijk is maar het verdient aanbeveling om wel een
uniforme rekenmethode te hanteren voor het berekenen van een indexatiecijfer.
Specifieke reactie gemeenschappelijke regeling GGD
Daarnaast maakt de gemeenteraad zich grote zorgen dat ondanks diverse inspectierapporten VTD (Veilig
Thuis Drenthe) nog steeds niet naar behoren werkt. Wij vinden het onaanvaardbaar dat de
kwartaalrapportages gestopt worden.
Voor de gemeentelijke bijdrage in 2021 wordt de bijdrage 2020 als uitgangspunt genomen. Deze wordt
op twee onderdelen aangepast (verhoogd): een indexatie voor loon- en prijscompensatie gebaseerd op
het CPB en een (kleine) verhoging in verband met de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma
(waarvoor de gemeente door het rijk gecompenseerd wordt door middel van een toevoeging aan het
gemeentefonds). Het is noodzakelijk dat de stijging van de gemeentelijke bijdrage met 5,5 % beter wordt
onderbouwd.
Verder doen wij de oproep naar de GGD om in samenspraak met gemeenten en in samenhang met de
notitie basistaken scherper te kijken naar dubbelingen in taken/uitvoeren die door gemeente en GGD
worden opgepakt.
In onze brief aan u van 8 november 2019 deden we twee oproepen. Allereerst vroegen we u om
overeenkomstig artikel 34b en 35 Wet gemeenschappelijke regelingen uw kaderbrief en
ontwerpbegroting in het vervolg rechtstreeks naar de griffie te sturen, dus zonder tussenkomst van
college of ambtelijke organisatie. Daarnaast vroegen we u uw kaderbrief en ontwerpbegroting te voorzien
van meegestuurde opleggers voor de raden van Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo.
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Wij hebben weliswaar geen ingevulde oplegger van u ontvangen maar wij hebben van de betrokken
ambtenaar begrepen dat u daarvoor wel informatie heeft aangeleverd. De kaderbrief hebben wij
rechtstreeks van u ontvangen, waarvoor dank.
Mocht u naar aanleiding van onze reactie vragen of opmerkingen hebben neemt u dan gerust contact met
ons op voor een nadere toelichting.
Met vriendelijke groet,
Raad van de gemeente Tynaarlo
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