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Geachte leden van de gemeenteraad,
In de Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2017 rapporteert het dagelijks bestuur aan het
algemeen bestuur over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden en de financiële
ontwikkelingen. De financiële ontwikkelingen die vragen om een aanpassing van de
programmabegroting 2017 zijn verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging 2017/2. Voordat het
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling een besluit neemt over de aanpassing van
de begroting, hebben de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze
in te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging. De gemeenteraden hebben hiervoor een
wettelijke termijn van 8 weken.
Dit betekent dat we u vragen voor 5 december 2017 een eventuele zienswijze in te dienen bij het
dagelijks bestuur van GGD IJsselland.
Het dagelijks bestuur brengt ingebrachte zienswijzen ter kennis van het algemeen bestuur en doet
een voorstel over eventuele aanpassing van de voorgenomen concept-begrotingswijziging. De
ontvangen zienswijzen, met eventuele wijzigingsvoorstellen, worden betrokken bij de besluitvorming
van het algemeen bestuur op 14 december 2017.

Toelichting op de begrotingswijziging.
In de begrotingswijziging 2017/2 zijn de resultaten uit de Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar
2017 verwerkt. Dit is een rapportage aan het algemeen bestuur van GGD IJsselland over de eerste
acht maanden van het jaar aangevuld met een prognose van de GGD voor de resterende maanden
van het jaar. De prognose op basis van de exploitatie over de eerste acht maanden, laat een nadelig
saldo zien van € 197.000. Op basis van de resultaten van de bestuursrapportage en de geldende
regelgeving is het noodzakelijk om budgetten in de begroting 2017 van GGD IJsselland aan te
aanpassen. Hierin voorziet de begrotingswijziging die we u voorleggen. Als toelichting op de
begrotingswijziging treft u bijgaand de bestuursrapportage najaar 2017 aan. De financiële paragraaf
4 geeft een toelichting op hoofdlijnen op het resultaat en de mutaties die daaraan ten grondslag
liggen.
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De bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2017 wordt inhoudelijk behandeld in het algemeen
bestuur van 9 november 2017.
Mocht u vragen hebben over deze begrotingswijziging dan kunt u hiervoor terecht bij de heer
E. Roelenga, senior beleidsadviseur financiën (e.roelenga@vrijsselland.nl, tel. 06-53778645 ) of de
heer J. Roorda, directiesecretaris (j.roorda@ggdijsselland.nl, tel. 038-4281677).

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur

Drs A.M. (Rianne) van den Berg
directeur Publieke Gezondheid
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