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Jaarstukken 2016 GGD IJsselland

Geachte leden van de gemeenteraad,
Met genoegen sturen wij u hierbij ter informatie de Jaarstukken (Jaarverslag en Jaarrekening) van
GGD IJsselland over 2016.
Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland legt met dit geïntegreerde document over het afgelopen
begrotingsjaar verantwoording af aan het algemeen bestuur, zowel op inhoud als over de financiële
resultaten.
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de voorlopige jaarrekening van een
gemeenschappelijke regeling (zoals de GGD) vóór 15 april ter informatie aan de gemeenteraden van
de deelnemende gemeenten moet worden verzonden.
Jaarstukken 2016
De Jaarstukken bestaan uit twee delen, het inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarrekening. In
het jaarverslag wordt inhoudelijk teruggekeken op de uitvoering van plannen en activiteiten zoals
deze met het bestuur zijn afgesproken. Verder wordt ingegaan op onderwerpen waar GGD
IJsselland formeel aandacht aan moet besteden, zoals de sociale paragraaf en de 'verplichte
paragrafen' in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(BBV).
Om de leesbaarheid te vergroten is aan het begin van het document een samenvatting opgenomen.
Hierin wordt ingegaan op bestuurlijk relevante hoofdlijnen wat betreft de inhoud en financiën. De
bijlagen bevatten de (vaak verplichte) details.
Controleverklaring
De accountant heeft bij de jaarrekening 2016 een goedkeurende controleverklaring afgegeven op
getrouwheid en rechtmatigheid (zie bijlage 12).
Procedure
Onze Jaarstukken sturen wij u ter informatie toe, conform de wettelijke voorschriften. Anders dan met
betrekking tot conceptbegrotingen van gemeenschappelijke regelingen, dus ook van GGD
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IJsselland, hebben gemeenteraden geen bevoegdheid om een (formele) zienswijze over de
jaarrekening bij het dagelijks bestuur in te brengen.
Het algemeen bestuur stelt de jaarstukken vast in zijn vergadering van 22 juni 2017. Uiteraard kunt u
aandachtspunten kenbaar maken via uw vertegenwoordiger in ons bestuur.
Conform de wettelijke termijnen (Wgr) stuurt GGD IJsselland voor 15 juli 2017 de vastgestelde
jaarstukken aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.
Rekeningresultaat 2016
Zoals uit de financiële verantwoording blijkt, sluit GGD IJsselland het jaar 2016 af met een voordelig
saldo van € 79.000,-. Het voordelig saldo 2016 is incidenteel en heeft geen structurele gevolgen
voor de begroting 2017 en volgende jaren.
Het is de bevoegdheid van het algemeen bestuur van GGD IJsselland om over de bestemming van
het rekeningresultaat 2016 te beslissen. Ook dit zal gebeuren in de vergadering van 22 juni 2017.
Tot slot
Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over
deze brief kunt u contact opnemen met Jan Roorda op telefoonnummer 038-4281677 / 0622695184 of mailadres j.roorda@ggdijsselland.nl of Marijn Dekker op telefoonnummer 088-1197629
of mailadres m.dekker@vrijsselland.nl.
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur.

