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jaarrekening/jaarverslag 2017 

  

Geachte leden van de raad, 

 

Bijgevoegd ontvangt u, ter informatie, de gecombineerde jaarrekening/jaarverslag (jaarstukken) 

van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland over 2017. 

Het betreft de voor de programma’s Publieke Gezondheid, Veilig Thuis en Inkooporganisatie 

Jeugdhulp Zeeland geconsolideerde jaarstukken over 2017. Het verslag van bevindingen van de 

accountant en de accountantsverklaring worden nagezonden. 

 

Toetsing vindt plaats door de begeleidingscommissie GGD vanuit de VZG (waarin een  afvaardi-

ging van het Provinciaal Ambtelijk Overleg deelneemt). Het advies van de begeleidingscommissie 

wordt separaat aan de Zeeuwse gemeenten gestuurd.    

 

De controle op de jaarstukken 2017 kon pas plaatsvinden op het moment dat de jaarstukken van 

alle jeugdzorg aanbieders in Zeeland compleet waren. De controle is gestart op 15 april 2018. 

De GGD heeft alle informatie aangeleverd aan de accountant om voor 1 juni 2018 de jaarrekening 

te controleren. Deloitte heeft toegezegd haar werkzaamheden uiterlijk 24 mei 2018 af te ronden, 

maar afgelopen week werd duidelijk dat Deloitte te laat met een aantal controletaken is gestart. 

Ondanks extra inspanningen van de kant van de GGD en de Inkooporganisatie om Deloitte te 

ondersteunen in de analyses heeft Deloitte haar werkzaamheden niet op tijd afgerond. 

 

Tot nog toe werden, conform de huidige Gemeenschappelijke Regeling GGD 2014, de jaarstukken 

voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden van alle afzonderlijke gemeenten. Hiervoor 

werd de wettelijke reactietermijn van 8 weken aangehouden.  

In lijn met de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en vooruitlopend op de vernieuwde modelre-

geling van de VZG voor gemeenschappelijke regelingen (zoals opgenomen in het rapport ‘Aanpak 

voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen’, artikel 27, 

lid 2) ontvangt u de jaarstukken dit keer ter informatie. Daarmee is het haalbaar de jaarstukken 

tijdig (vóór 15 juli) aan te leveren bij Gedeputeerde Staten en de ministeries van VWS en Justitie 

& Veiligheid (dat laatste i.v.m. de verantwoordingsplicht voor Veilig Thuis).  

 

De jaarstukken 2017 worden besluitvormend geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen 

Bestuur op 13 juli 2018.  
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In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik,  

 

namens het Algemeen Bestuur, 

hoogachtend, 

 

 

 

Ronald de Meij 

Directeur Publieke Gezondheid/ 

ambtelijk secretaris Algemeen Bestuur 

 




