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Naam opsteller
Naam voorstel

Yvonne Schouten
Voorstel tot het kennisnemen van de Jaarstukken 2019
GGD Brabant-Zuidoost.

Grondslag raadsbesluit

In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten hebben de 21
regiogemeenten afgesproken dat de Jaarstukken
(jaarverslag en jaarrekening) ter informatie worden
aangeboden aan de raad. Dit is conform artikel 34 onder b
van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de Jaarstukken 2019 van de GGD Brabant-Zuidoost
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Onderwerp
Jaarstukken 2019 GGD Brabant-Zuidoost

Voorstel
Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de GGD Brabant-Zuidoost

Inleiding
Conform artikel 34 onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de
jaarstukken van de 4 grote GR-en ter informatie via een raadsvoorstel aangeboden aan
de raad. Hiermee beoogt de raad beter te kunnen sturen op de Gemeenschappelijke
Regelingen.

Beoogd resultaat
Uw raad informeren over wat er het afgelopen jaar (2019) is gebeurd binnen GGD
Brabant-Zuidoost en de financiële positie daarvan.

Argumenten
1.1. In de Beleidsnotitie kader P&C-documenten is afgesproken dat toezendíng van de
jaarrekening aan deelnemers uiterlijk 15 april gebeurd,

1.2

Bovenstaande afspraak is in lijn met de artikel 34 onder b van de Wet
Gem ee n scha

p pel

ij ke Reg el i ng e n.

2.1

De gemeenteraad heeft aangegeven de behoefte te voelen steviger te kunnen
sturen op GR-en.

2.2

Door de laarstukken aan te bieden via een raadsvoorstel (en niet "slechts" via de
lijst van Ingekomen stukken) kan de raad hier formeler kennis van nemen.

De vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur kan de mening van de raad ten aanzien

van een zeker onderwerp in brengen in het Algemeen Bestuur van de GGD BZO.

Kanttekeningen
n.v.t.

Kosten en dekking (ccD)
De exploitatie over 2019 laat bij het programma Publieke Gezondheid(PG) een positief
resultaat zien van € 124.475 en bij het programma Ambulancezorg (AZ) een positief
resultaat van € BB.0B5.
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Voor de positieve saldi is niet een specifieke reden aan te wijzen. Het betreft diverse
kleine afwijkingen op de reguliere exploitatie-uitgaven. Het gaat per saldo ook om relatief
kleine bedragen ten opzichte van de totale exploitatie.
Voor PG € 724.475 op een totaal van € 20.895.000 en voor AZ € 88.085 op een totaal
van € 24.454.O0O.
Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft besloten het exploitatieoverschot Publieke
Gezondheid toe te voegen aan de Algemene Reserve Publieke Gezondheid en het
exploitatieoverschot Ambulancezorg toe te voegen aan de Algemene Reserve
Ambulancezorg.
De algemene reserve voor de Ambulancezorg zit met het toevoegen van het resultaat
2019 weer net binnen de vereiste bandbreedte.
De reserve bij Publieke Gezondheid zit met toevoeging van het resultaat 2019 op
€ 550.000. Er is een minimum van € 600.000 vereist. De komende jaren zal deze reserve
dan ook nog verder moeten groeien met de verwachte voordelen uit de integratie JGZ en
het verbeteringstraject voor de bedrijfsvoering van de GGD.

Duurzaamheid n.v.t.

Burgerparticipatie n,v.t.
f nclusieve samenleving n.v.t.
Communicatie n.v.t.
Kernboodschap n.v.t.

Vervolgprocedure en planning
De jaarstukken zijn reeds vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van
de GGD en worden daarna ter informatie aan de colleges van B&W en de gemeenteraden
voorgelegd. Dit is de reguliere procedure en die wordt nu ook gevolgd.
De jaarstukken worden tevens door de GGD naar de Provincie gestuurd, vanwege haar
functie van toezichthouder.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
- Aanbiedingsbrief jaarrekening 20t9

-

Controleverklaring accountant jaarrekening 2019 GGD BZO
Jaarstukken 2019 GGD BZO

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

d

emeester,

l.o
M.W. de Brouwer
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