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Oplegger jaarstukken verbonden partijen 
 

Naam verbonden partij GGD Drenthe 

Jaar 2020 

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 

 

 

2. Gemeentelijke bijdrage aan of ontvangst van de verbonden partij 
 

2021 (begroot) 2020 werkelijk 2019 werkelijk 2018 werkelijk 2017 werkelijk 

 € 771540  € 730755  € 692660  € 617603  € 585532 

 € 334304 VTD  € 323755 VTD  € 230316 VTD  € 212352 VTD  € 189281 VTD 

     

(Wanneer de bijdrage uit verschillende bedragen bestaat, voeg dan rijen toe.) 

3. Noemenswaardige zaken over het afgelopen jaar (wat wil de verbonden partij aan de 

gemeenteraad verantwoorden of vertellen, omdat het zo leuk/mooi is). 
 

 
 

4. Openstaande acties (geef een toelichting op de (beleids)voornemens, die niet zijn 

uitgevoerd en hoe dit wordt opgelost). 
 

Actie Toelichting 

10 juni: verzoek op 
zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2022 

Uiterlijk 10 juni. 

5 juli: definitieve vaststelling Na vaststelling wordt Tynaarlo hierover geïnformeerd en wordt de 

De GGD spant zich maximaal in om de dienstverlening op basis van haar wettelijke taken en de 
taken die door de gemeenten additioneel bij de GGD zijn neergelegd goed uit te voeren. Uiteraard 
realiseren wij ons dat gemeenten, ook gezien de financiële uitdagingen waarvoor zijzelf staan, van 
ons vragen om steeds kritisch naar de effectiviteit en efficiency van onze dienstverlening te kijken. 
Echter, om als robuuste organisatie in de publieke gezondheid ook toekomstbestendig te kunnen 
blijven functioneren zullen de taken van de GGD tenminste op een minimaal verantwoord niveau 
uitgevoerd moeten worden. Dat is ook onze inzet voor 2022. 

 
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. 

mailto:m.schoonhoven@tynaarlo.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-1686.html
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van de begroting 2022 begroting aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie 
Drenthe. 

  

 
 

5. 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 
(31 december 2019) 

Eind van begrotingsjaar 
(31 december 2020) 

Omvang belang gemeente in 
verbonden partij in procenten 

 7% 7% 

Resultaat  0 0 

Voorgenomen 
resultaatsbestemming 

 0       0 

Eigen vermogen  2422000  2733000 
Vreemd vermogen  2369000  2369000 

Financieel belang gemeente 
Tynaarlo 

Het belang van Tynaarlo in de GGD 
bedraagt ca. 7%. In 2019 heeft de 
gemeente € 692.665 bijgedragen 
aan de GGD. Dit is exclusief de 
bijdrage voor Veilig Thuis Drenthe 
van € 230.316. 

 Het belang van Tynaarlo in de 
GGD bedraagt ca. 7%. In 2020 
heeft de gemeente € 730.755 
bijgedragen aan de GGD. Dit is 
exclusief de bijdrage voor Veilig 
Thuis Drenthe van € 323.755. 

Bestuurlijk belang gemeente 
Tynaarlo 

Collegeregeling met afvaardiging 
van de wethouders van de Drentse 
gemeenten. 

Collegeregeling met afvaardiging 
van de wethouders van de 
Drentse gemeenten. 

 
6. Risico’s en te nemen maatregelen 

 

Risico Beheersmaatregelen 

Te hoge loon- en prijsstijgingen In het begrotingsjaar zelf worden de loon- en 
prijsstijgingen alleen aan de gemeenten 
doorberekend als die zich ook daadwerkelijk 
hebben voorgedaan en concreet te onderbouwen 
zijn. Dat geldt overigens ook voor de financiële 
vertaling van inhoudelijke ontwikkelingen. In 
kaderbrief en begroting probeert de GGD deze 
ontwikkelingen zo goed mogelijk te schetsen, maar 
neemt alleen extra geld op als dit concreet te 
onderbouwen is. In de begroting 2021 zijn geen 
extra middelen opgenomen in verband met 
inhoudelijke ontwikkelingen. Mocht in het 
begrotingsjaar zelf zich een gebeurtenis voordoen 
met financiële gevolgen dan kan de GGD een 
beroep doen op haar weerstandsvermogen in de 
vorm van een algemene reserve voor de 
basistaken en de risicoreserve voor de additionele 
taken. 

Met name voor medische en verpleegkundige 
functies geldt dat vacatures steeds moelijker in te 
vullen zijn. Daarnaast zijn ook de functies bij Veilig 
Thuis zijn steeds lastiger vervulbaar. De 
verwachting is dat de druk op de arbeidsmarkt als 
gevolg van de COVID-19 crisis verder zal 
toenemen doordat de vraag naar medisch- en 
zorgpersoneel voorlopig nog verder zal stijgen. De 

Duurzaam investeren door o.a. doorverbintenissen 
aan te gaan met onderwijs- en zorginstellingen. 
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voorgenomen inzet op versterking van onze positie 
op de arbeidsmarkt en het verbinden met 
onderwijsinstellingen en onderwijsprogramma’s is 
onder invloed van de COVID-19 crisis, opgeschort. 
De crisis heeft het belang van een robuuste, 
wendbare en flexibele GGD-organisatie 
onderstreept. 

VTD is een wettelijke taak. Wij hebben geen 
invloed op het aantal meldingen. Het risico is dat 
het aantal meldingen buiten proporties raakt. 

Tijdige monitoring en afstemming met de Jeugd en 
Sociale Teams. Mogelijk investeren in 
interventieprogramma’s.  

  

 

7. Opmerkingen vanuit financiën 
 

De gemeentelijke bijdrage bij punt 2 is inclusief 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. 
 
Daarnaast zien we graag dat er wordt vastgehouden aan de kwartaalrapportages van VTD. Verder 
zien wij graag dat MDA ++ 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. 
 
Overig hebben wij nog de volgende opmerking: 
- 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. 


