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Onderwerp: Zienswijze gemeenteraad Tynaarlo op ontwerpbegroting GGD

Geacht bestuur, 

Op 16 april 2021 stuurde u de ontwerpbegroting 2022 van GGD Drenthe. In de raadsvergadering van 
22 juni heeft de gemeenteraad de ontwerpbegroting besproken en besloten de volgende zienswijze mee 
te geven. De punten 3 t/m 6 zijn tevens benoemd in het advies dat de intergemeentelijke raadswerkgroep 
GR’en van de gemeenteraden van Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo aan de vier Noord-
Drentse raden heeft toegestuurd.

1. De raad beaamt 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 ten aanzien van het leveren van 
gezondheidsgegevens op wijkniveau.

2. De raad geeft wederom het signaal af dat de informatie uit de kwartaalrapportages voor VTD 
beschikbaar moet blijven; we gaan hierbij werken volgens de methodiek gefaseerde ketenzorg.

3. De raad wil in de begroting en in toekomstige P&C-stukken meer informatie opgenomen zien 
over:

o Kostenbeheersing Jeugdzorg
o Gemeentespecifieke programma’s, inzet en activiteiten 

4. Verder spreekt de raad zijn zorg uit over Veilig Thuis, met name de personele ontwikkelingen, en 
over het vinden van personeel voor de GGD zelf.

5. De raad verwacht van de GGD een kritische houding ten aanzien van de taken die wel of niet bij 
de GGD horen, de raad ziet daarin groei, die niet perse nodig of wenselijk is. Voor nieuwe taken 
verwacht de raad ook duidelijker verantwoording in de begroting.

6. Tot slot wil de raad deze zienswijze gebruiken om nogmaals zijn waardering uit te spreken in de 
richting van alle medewerkers die inmiddels meer dan een jaar bezig zijn het coronavirus te 
bestrijden.

Met vriendelijke groet,
Raad van de gemeente Tynaarlo

P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen
griffier burgemeester
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