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BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN

L. de Regt Paul Krugerstraat 1 0118-487118

ONDERWERP

Ter informatie: jaarstukken 2017 GR GGD

Geachte heer/mevrouw,

Bijgevoegd ontvangt u, ter informatie, de gecombineerde jaarrekening/jaarverslag 
(jaarstukken) van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
(GGD) Zeeland over 2017, inclusief de accountantsverklaring. 

Voorheen werden, conform de huidige Gemeenschappelijke Regeling GGD 2014, de 
jaarstukken voor het eventueel inbrengen van zienswijzen aangeboden aan de 
gemeenteraden van alle afzonderlijke gemeenten. In het raadsvoorstel waarmee de 
programmabegroting 2019-2022 van de GGD aangeboden werd (geagendeerd voor 
besluitenraad van 5 juli), is hier ook nog vanuit gegaan. Hierin is genoemd dat de 
gemeenteraad in september de jaarstukken voor een zienswijze krijgt aangeboden.

De jaarstukken waren niet op tijd beschikbaar om aangeboden te worden voor de 
raadsvergadering van 5 juli. Om de deadline van verantwoording naar Gedeputeerde Staten 
en de ministeries van VWS en Justitie & Veiligheid (voor 15 juli) te kunnen halen is gezocht 
naar een oplossing, een oplossing die tegelijkertijd recht doet aan ontwikkelingen rondom de 
verschillende gemeenschappelijke regelingen.

Wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn aanleiding geweest om de 
modelregeling van de VZG aan te passen (rapport ‘Aanpak voor een goede samenwerking 
tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen’). Eén van de aanpassingen ziet op 
het toezenden ter informatie van de jaarrekening aan de gemeenteraden (artikel 27, lid 2 
van de modelregeling VZG). Alle gemeenschappelijke regelingen zullen aan het nieuwe 
model aangepast worden. Dit proces is in volle gang. De regeling van de GGD is formeel 
nog niet gewijzigd. Vooruitlopend hierop ontvangt u nu de jaarstukken toch alvast ter 
informatie. 

De jaarstukken 2017 zijn besluitvormend geagendeerd voor de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van de GGD op 13 juli 2018.

Aandachtspunten jaarrekening 2017



Blad 2 behorend bij 1016561 / 1017666

De begeleidingscommissie GGD vanuit de VZG heeft de jaarstukken getoetst. De commissie 
geeft de volgende aandachtspunten mee aan GGD Zeeland:

1. Er is een traject uitgezet dat er voor moet zorgen dat de jaarrekening van de GGD 
Zeeland wel op of rond 1 mei van elk jaar gereed is, mét een verklaring van de 
accountant.
Probeer dat na te streven. Dit in goed overleg met de Zeeuwse gemeenten (afdelingen 
financiën en controllers).

2. De GGD Zeeland beschrijft in de begroting voornamelijk activiteiten en benoemt geen 
concrete doelen en indicatoren. De GGD Zeeland merkte dit zelf ook op in de inleiding 
bij de begroting van 2019 met de opmerking dat eraan gewerkt wordt. GGD Zeeland 
heeft toegezegd in 2018 aan de optimalisatie van de Kadernota/Programmabegroting 
2020 te werken in nauwe samenwerking met gemeenten. 

Accountantsverklaring
De accountant heeft geoordeeld dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en 
de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2017 als van de activa en passiva. En dat 
de jaarstukken in overeenstemming zijn met het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten (BBV).

Wel geeft de accountant een verklaring van oordeelsonthouding af naar aanleiding van het 
onderdeel Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland. De accountant heeft niet voor alle cliënten 
waarvoor zorg vergoed is vast kunnen stellen dat er recht op zorg bestaat. Dit betreft 
hoofdzakelijk zorgverlening waaraan een doorverwijzing van een externe, zoals een huisarts, 
ten grondslag ligt. Deze doorverwijzingen worden rechtstreeks verstuurd aan de 
zorgaanbieders waardoor gemeenten en GGD hier geen inzicht in hebben.

Bestemming voordelig resultaat
Het voordelig resultaat wordt voor een deel toegevoegd aan de reserve Gemeentelijke 
Projecten conform eerder gemaakte afspraken. Het restant voegt de GGD Zeeland toe aan de 
Algemene reserve. Dit past binnen de norm van de VZG (reserve mag maximaal 5% van de 
exploitatielasten zijn). 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


