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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
2021 (bijdrage lopende
begrotingsjaar, eventueel
bijgesteld)
€ 771.540
€
€

2022

2023

2024

2025

€ 807.306
€
€

€ 814.940
€
€

€ 830.832
€
€

€ 847.033
€
€

Bovenstaande kan gehaald worden uit de concept ontwerpbegroting 2022 die voor zienswijze voorligt.
De gemeentelijke bijdrage hierboven opgenomen bestaat uit de bijdrage Jeugd 4-18 jaar en Overige
programma’s. De bijdrage van Veilig Thuis Drenthe is hierin niet opgenomen.

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
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4. Wat komt er op de gemeente af en openstaande acties
Verwachte datum
12 april 2021
12 april 2021 (reactie
gemeenteraad 10 juni
2021)
19 mei 2020

Soort stuk
Jaarrekening
Ontwerpbegroting
GGD

Wie is bevoegd
GGD
Gemeenteraad

Onderwerp / besluit
Kennis nemen van
Zienswijze geven

Regiovisie veilig thuis

college

17 mei 2021

3-maandsrapportage
2021
6-maandsrapportage
2021
9-maandsrapportage
2021

GGD

Vaststellen nieuwe
regiovisie
vaststellen

GGD

Vaststellen

GGD

vaststellen

20 september 2021
22 november 2021

5. Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting (eventueel bijgestelde
begroting 2021)
Onderwerp (programma)
Rijksvaccinatieprogramma

Bijstelling

€
€ 51.744

Organisatieontwikkeling

€ 125.000

WVR – PSHOR

€ 51.695

Loon- en prijsindexatie

€ 356.293

Toelichting
Aanpassingen van het
RVP. De toevoeging
van € 51.744 is voor
heel Drenthe
De toevoeging van €
125.000 is voor heel
Drenthe. Vooralsnog
eenmalig in 2022.
Met het wijzigen van de
WVR loopt deze
bekostiging niet langer
via de begroting van de
Veiligheidsregio, maar
verschoven naar de
begroting van de GGD.
Per saldo verloopt deze
voor de Drentse
gemeenten budgettair
neutraal.
De toevoeging van €
356.293 is voor heel
Drenthe. 75% van 2,4%
voor de loonvoet sector
overheid. 25% van
1,5% voor prijs
overheidsconsumptie.
Gemiddelde voor 2022
komt hiermee uit op
2,18%.

Bovenstaande kan gehaald worden uit de concept ontwerpbegroting 2022 die voor zienswijze voorligt.

6. Informatie voor paragraaf verbonden partijen
Naam verbonden partij: GGD Drenthe
Vestigingsplaats: Assen
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Doel/openbaar belang verbonden partij: Bewaken, beschermen en bevorderen van de
gezondheid van de inwoners van Drenthe

Begin van begrotingsjaar
(31 december lopende jaar)
Omvang belang gemeente in
verbonden partij in procenten
Resultaat
Eigen vermogen
Vreemd vermogen

%

Verwacht einde van
begrotingsjaar
(31 december komende jaar)
%

€ 98.734
€ 2.913.000
€ 6.672.000

€ 3.167.000
€ 2.073.000

Bovenstaande kan gehaald worden uit de reeds vast gestelde jaarrekening 2020 en concept
ontwerpbegroting 2022 die voor zienswijze voorligt.
Het hoge VV per 31-12-2020 wordt veroorzaakt door facturen die betrekking hebben op COVID-19
maar met een factuurdatum in 2021.

7. Ontwikkelingen
Omschrijving

Wat wordt van de gemeente verlangd (geld,
besluitvorming)

8. Risico’s en te nemen maatregelen
Risico

Beheersmaatregelen

9. (Financiële ) ken- en stuurgetallen
Ken- en stuurgetallen
Netto schuldquote
Solvabiliteit
Structurele exploitatieruimte
(Belastingcapaciteit)

Begin van begrotingsjaar
(31 december lopende jaar)
-/- 4,1%
30,4%
-/- 0,6%
Nvt

Eind van begrotingsjaar
(31 december komende jaar)
-/- 3,8%
57,3%
0,0%
Nvt

Bovenstaande kan gehaald worden uit de concept ontwerpbegroting 2022 die voor zienswijze voorligt.
De solvabiliteit per 31 december 2020 is fors lager dan per 2019. Dit wordt volledig veroorzaakt door
de meerkosten ten gevolge van COVID-19.
10. Opmerkingen vanuit financiën
De gemeentelijke bijdrage van Tynaarlo stijgt in 2021 ten opzichte van het vorig jaar met € 35.766.
Deze stijging is met ruim 4% hoger dan de reguliere bijstelling voor loon- en prijscompensatie
(2,18%). De extra stijging wordt enerzijds veroorzaakt door het gemeentelijk aandeel in de
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organisatieontwikkeling van in totaal € 125.000. Deze verhoging is in eerste instantie incidenteel
voor het jaar 2022. Bij het opstellen van de kaderbrief zal (onderbouwd) aandacht besteed worden
aan nut en noodzaak van een meer structurele ophoging van dit budget.
De overige stijging van de bijdrage wordt met name veroorzaakt door uitbreiding van het
rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de aanpassing van de financiering van de psychosociale hulp
bij ongevallen en rampen (WVR-PSHOR) die verschoven wordt van de veiligheidsregio naar de
GGD. De gemeente wordt voor deze verhoging gecompenseerd middels middelen in het
gemeentefonds (RVP) en een verlaging van de bijdrage aan de veiligheidsregio (WVR-PSHOR).
11. Concept zienswijze

Veilig Thuis Drenthe
GGD geeft aan met VTD meer toe te willen naar een expertisecentrum en de banden met het
lokale veld ook meer te willen aanhalen. Deze punten worden al jaren genoemd maar het heeft
nog niet tot resultaat geleid.
In de door het college vastgestelde regiovisie VTD is opgenomen dat we willen gaan werken
conform de methodiek gefaseerde ketenzorg. Dit vraagt ook van VTD om een andere manier van
samenwerken.
Preventie
De rol van preventie de afgelopen jaren zowel landelijk als regionaal hoger op de agenda gezet.
Terecht: de coronacrisis heeft het belang van een gezonde leefstijl nog duidelijker gemaakt: zo’n
70% van alle coronapatiënten die op de IC terecht gekomen zijn had overgewicht en een relatief
slechte gezondheid. Een integrale aanpak gericht op een gezonde leefstijl is van groot belang.
Organisatieontwikkeling
GGD Drenthe ziet de vraag naar een verdere digitalisering van het aanbod toenemen. Voorbeelden
hiervan zijn meer gebruik maken van eigentijdse mogelijkheden zoals chatfuncties, online
vragenlijsten, consultatiebureau afspraken zelf inplannen. Daarnaast wil GGD Drenthe mede op
vraag van de gemeenten de data-analyse verder verfijnen. In nauwe samenhang met partners
willen we inzetten op het beter benutten van onze eigen data, data van partners en openbare
data, zodat we aan de (veranderende) informatiebehoefte van de gemeenten kunnen blijven
voldoen. Voor deze ontwikkeling zijn investeringen nodig in zowel kennis en vaardigheden als
techniek.
Punten voor reactie naar GGD:
Wederom signaal afgeven dat de informatie uit de kwartaalrapportages voor VTD
beschikbaar moet blijven; aangeven dat we gaan werken volgens de methodiek
gefaseerde ketenzorg.
Beamen van het belang van de inzet op gezonde leefstijl, de gezamenlijke aanpak hiervan
in Drenthe en de wijze waarop de werkzaamheden van de gezondheidsbevorderaars en
epidemiologen hier steeds beter op is ingericht. Ook t.a.v. het leveren van
gezondheidsgegevens op wijkniveau.
Complimenten voor de inzet m.b.t. Covid-19
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