
1 
 

Oplegger jaarstukken verbonden partijen  

Naam verbonden partij  GGD Drenthe 
Jaar 2021 
Portefeuillehouder O. Gopal of H. Wiersma? 
Beleidsadviseur/beheerder/accounthouder M. Schoonhoven 
Telefoonnummer adviseur   592-266 859 
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.  
 
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 of ontvangst van de verbonden partij 

2022 (begroot) 2021 werkelijk 2020 werkelijk 2019 werkelijk 2018 werkelijk 
€  €  € € € 
     
     

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

De gemeentelijke bijdragen voor 2022 zijn vastgesteld op een totaal van € 16.432.733. Uit de 

jaarrekening blijkt niet of niet duidelijk hoe deze bijdragen zijn opgebouwd naar de verschillende 
onderdelen. Ook is niet duidelijk wat het aandeel per deelnemende gemeente is. 

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  
  

 
 

5. Informatie voor paragraaf verbonden partijen  

Naam verbonden partij: 

Vestigingsplaats: 
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Doel/openbaar belang verbonden partij: 

 Begin van begrotingsjaar  
(31 december 2020) 

Eind van begrotingsjaar  
(31 december 2021) 

Omvang belang gemeente in 
verbonden partij in procenten 

  

Resultaat  € 335.000 € 231.000 
Voorgenomen 
resultaatsbestemming  

 
 

Eigen vermogen  € 2.913.000 € 2.956.000 
Vreemd vermogen  € 11.208.000 € 6.672.000 
Financieel belang gemeente 
Tynaarlo  

  

Bestuurlijk belang gemeente 
Tynaarlo 

  

 
6. Risico’s en te nemen maatregelen  

Risico  Beheersmaatregelen  
Algemene Reserve De omvang is in 2009 teruggebracht van 10 % 

naar 5 % van de omvang van de basistaken. 
Vanaf 2022 is de notitie ‘Samen werken voor 
Drenthe’ van kracht en is afgesproken dat de 
omvang 2,5 % mag bedragen. 

 

7. Opmerkingen vanuit financiën   

 
Uit de jaarrekening 2021 blijkt niet duidelijk dat de gemeentelijke bijdragen conform begroting  
worden vastgesteld.    
 
Het rekeningresultaat 2021 wil de GGD voorlopig reserveren ten behoeve van het verbeterplan 
veiligheid informatievoorziening en privacy 2022. Daarmee is een tussentijdse verhoging van de 
bijdrage 2022 niet nodig. De structurele effecten worden betrokken bij de begroting 2023. 
 
 
 

 

 


