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Samenvatting
De Logopedische Dienst biedt jaarlijks de jaarrekening aan. De deelnemende gemeenten worden in de
gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen. In de vergadering van het DB en AB van de Dienst is
de jaarrekening vastgesteld.

Besluit om
1. Geen zienswijze in te dienen
2. De gemeentelijke bijdrage vast te stellen op C 55.391,3. Het teveel betaalde bedrag ad. C 29.574,- terug te laten vloeien naar de Algemene Dienst.

Inleiding
Jaarlijks legt het bestuur van de GR Logopedische Dienst Maas en Waal de jaarrekening en begroting voor
instemming voor aan de raad. Op 12 juni 2014 heeft het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst
(LPD) de jaarrekening 2013 vastgesteld.
Er is geen begroting opgesteld voor het kalenderjaar 2015 omdat het AB voornemens is de GR per 1 januari
2015 op te heffen. Uw raad wordt hierover separaat geïnformeerd.

Beoogd effect
Met de instemming van de deelnemende gemeenten, kan de jaarrekening definitief worden vastgesteld en
ter goedkeuring aan GS van Gelderland worden voorgelegd.

Argumenten
1.

De rekening 2013 valt lager uit dan begroot.

In de begroting 2013 werd uitgegaan van een totale gemeentelijke bijdrage van C 197.000,- afkomstig van
de gemeenten West Maas en Waal, Wijchen en Beuningen. De jaarrekening 2013 sluit met een bijdrage van
C 183.000,-. De voorschot bedragen 2013 ad. C 282.000,- van de deelnemende gemeenten waren
gebaseerd op de begroting 2013. De bijstelling van de begroting resulteerde dan ook in een bijstelling van
de bijdrage van C 85.000,-, zodat in totaliteit de afrekening C 98.000,- lager is dan begroot.

Kanttekeningen
In de bezuinigingsronde 2012 is aangegeven dat de LPD vanaf 2015 een structurele
bezuinigingstaakstelling krijgt opgelegd van C 63.277,-, gebaseerd op een begrotingsbijdrage van C
86.688,-. De bijdrage van de gemeente Beuningen zou na deze bezuinigingstaakstelling gelijk zijn aan de
bijdrage die andere (niet LPD) gemeenten betalen aan de GGD voor schoollogopedie (C 0,70 per inwoner).
Door reorganisaties in de LPD is structureel reeds C 31.297,- gerealiseerd. De resterende
bezuinigingstaakstelling vanaf 2015 bedraagt nog C 31.233,-.
Eind dit jaar wordt een voorstel voorbereid over de opheffing van de GR waardoor het mogelijk is de
bezuinigingstaakstelling te realiseren.

Financiën
De kosten voor de logopedische dienst 2013 bedragen C 2,1772 per inwoner. De verschuldigde bijdrage
2013 is 25.441 x C 2,1772,55.391,-. De gemeente heeft op basis van de begroting 2013 C 84.965,bevoorschot. Restant terug te ontvangen C 29.574,-.

Tijdspad
Niet aan de orde

Communicatie
Het bestuur van de LPD zal in kennis worden gesteld van het besluit van uw raad.

Evaluatie
Niet van toepassing

Bijlage
1.
2.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 23 september 2014.
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