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Gelderland-Zuid

Aan de Raden van de gemeenten die participeren in
de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/2010 l2OIB|MP
uw kenmerk: datum: 30 maart 2018
onderwerp: Concept jaarstukken 2017 GGD
Gelderland-Zuid

afdeling:

Directie

Contactpersoon: M.Pieters
doorkiesnummer: (088) 144 7lO2
e-mail : mpieters@ggdqelderlandzuid.nl

Geachte Raad,
Op grond van artikel 34 b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) zenden wij u bijgaand
concept jaarverslag en jaarrekening 2OL7 van GGD Gelderland-Zuid. Daarnaast ontvangt u de
bij behorende ondertekende accou nta ntsverkla ri n g.

Inmiddels zijn de stukken ook aangeboden aan de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio
Nijmegen. De Adviesfunctie zal haar advies over deze jaarstukken omstreeks 27 april2018 uitbrengen.

In het jaarverslag wordt toegelicht welke activiteiten de GGD in 2OI7 op het terrein van de Publieke
Gezondheidszorg heeft ondernomen en welke resultaten ze daarbij geboekt heeft. In de jaarrekening
2017 worden de kosten en baten van 2Ot7 van GGD Gelderland-Zuid in beeld gebracht. Voor verdere
toelichting op de jaarrekening zijn de financiële ambtenaren van de gemeenten uitgenodigd voor een
gesprek op 11 april a.s.
Het resultaat na bestemming over 2077 is

€ 1.254.000,- negatief.

In de brief over de Marap t/m juni 2017 (dd.11 oktober 2OL7; kenmerk: GGD/DIR/O721/2017/MP
JvW) hebben wij u - n.a.v. de Marap t/m juni 2077 - de prognose gemeld: € 1.094.000 negatief.
Daarnaast hebben wij u toen geïnformeerd over het feit dat het Algemeen Bestuur van GGD
Gelderland-Zuid in haar vergadering van 5 oktober 2017 heeft besloten om een negatief resultaat
2Ot7 bij de jaarrekening 2017 te verrekenen met de algemene reserve van de GGD.
Het weerstandsvermogen van €912.000,- is niet toereikend om het tekort van €1,25 miljoen te
dekken. Aangezien het weerstandsvermogen is bedoeld om fluctuaties in de bedrijfsvoering op te
vangen, is in het Algemeen Bestuur van 14 december 2017 besloten dat de deelnemende gemeenten
zullen bijstorten (op basis van inwoneraantallen) tot 70olo van het benodigde weerstandsvermogen. Op
basis van het tekort betekent dit dat de gemeenten€ t.727.000 zullen bijstorten, waarmee we het
jaar 2018 beginnen met een weerstandsvermogen van € 786.000.
De streefwaarde van het weerstandsvermogen is € 1.123.000. De benodigde weerstandscapaciteit op
basis van de risico's bedraagt €7.727.000,- De algemene reserve van €786.000 dekt daarmee 467o

van de risico's af.

In de bijlage is het bij te storten bedrag per gemeente opgenomen
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De GGD valt onder de regelgeving van Single Information Single Audit (SISA) en dit betekent dat de
vastgestelde jaarrekening vóór 15 juli 2018 aangeleverd moet zijn bij het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Daarnaast dient de jaarrekening 2OL7 vóór 15 juli 2018 toegezonden te worden aan
Gedeputeerde Staten (artikel 34,lid 4 WGR).
Vandaar dat de vaststelling van de laarstukken geagendeerd staat op de vergadering van het
Algemeen Bestuur van 28 juni 2018.

Wij verzoeken u daarom de behandeling van de jaarstukken 2017 in april/mei 2018 te plannen en uw
aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken
k daarvoor
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vriendelijke groet,
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Bijlage:
Verdeling per gemeente ophoging weerstandsvermogen
Algemene reserve per 37-72-2076
Negatief resultaat 20 17
Algemene reserve per 3I-12-20t7
Norm weerstandsvermogen € 1.123.000,- x
7Oo/o

Bij te storten bedrag algemene reserve

912.000
-L.254.O00 -/-341.000

7e6.000 -/7.r27.OOO

Inwoners
Gemeente
Berg en Dal
Beuningen
Buren
Culemborg
Druten
Geldermalsen
Heumen
Lingewaal
Maasdriel
Neder-Betuwe
Neerijnen
Nijmegen
Tiel

West Maas en Waal
Wijchen

Zaltbommel

Totaal

Bij te storten
bedrag
7L.483
34.450
25.282
52.464

**

26.150
26.617
78.294
26.307
16.434
1

1.100

24.tBO

22.559
12.100

t7t.28t
41.600
78.425

40.786
27.570
543.135

xx Verdeling inwoners conform begroting 2017

54.261
55.230

37.960
54.587
34.100
23.032
50.173
46.810
25.r07
355.406
86.320
38.232
84.631
57.207
L.L27.OOO

