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Doel:
U wordt gevraagd de Ontwikkelingenbrief 2019 GGD IJsselland te bespreken en indien gewenst
aandachtspunten mee te geven aan de portefeuillehouder.
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Inleiding:
In de kadernota verbonden partijen (2016) is vastgelegd wat de rol en positie van de gemeenteraad
van Dalfsen is bij beleid en besluitvorming van en over samenwerkingsverbanden waarbij de
gemeente betrokken is. Een van de zaken waaraan door de gemeenteraad specifiek aandacht
geschonken is, betreft kadernota’s van gemeenschappelijke regelingen. Een kadernota is een
belangrijke inhoudelijk en financieel richtinggevend document bij het opstellen van een begroting. Bij
een kadernota is er geen verplichting op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, zoals wel
het geval is bij een begroting van een verbonden partij, om een zienswijze in te dienen. De
gemeenteraad vindt het echter wenselijk, zie de Kadernota verbonden partijen, om een kadernota
opiniërend te bespreken. De opvattingen van de raad kunnen vervolgens door het college betrokken
worden bij beoordeling van de begroting van de verbonden partij en door de portefeuillehouder in zijn
positie als lid van het algemeen bestuur.
Bijgaande ontwikkelingenbrief 2019 van GGD IJsselland is een kadernota, zoals hierboven
beschreven en geeft de ontwikkelingen weer die van invloed zijn bij het opstellen van de begroting
2019 van de GGD IJsselland.
Vergelijking mogelijkheden:
De Ontwikkelingenbrief dient als basis voor de Programmabegroting 2019 van de GGD. In de
ontwikkelingenbrief komen verwachte ontwikkelingen aan de orde die relevant zijn voor de
programmabegroting. De ontwikkelingenbrief bestaat uit twee onderdelen. Allereerst een inhoudelijke
verkenning van het brede veld van publieke gezondheid voor zo ver dit relevant is voor gemeenten.
Daarna wordt ingegaan op de ontwikkelingen die voorzien worden in de dienstverlening van de GGD
en de uitgangspunten voor de programmabegroting 2019. De raad is in de gelegenheid om bij deze
onderdelen een opinie mee te geven aan de portefeuillehouder. De ontwikkelingenbrief staat daarbij
niet op zich, maar moet worden beoordeeld in samenhang met het lokaal beleid publieke gezondheid
(nota Kerngezond Dalfsen- 2017) en de rol van de GGD daarbij. Ook kunnen de geschetste
ontwikkelingen raken aan andere gemeentelijke beleidsterreinen.
Wij hebben bij de beschrijving van deze ontwikkelingen in de kaderbrief geen andere inzichten dan
door de GGD geschetst. Wij zien dan ook geen reden hierbij wijzigingen voor te stellen of andere
mogelijkheden aan te kaarten.
Overeenkomsten
Zie voorgaande
Verschillen:
Zie voorgaande
Duurzaamheid
Niet van toepassing
Communicatie:
Niet van toepassing
Vervolg:
De concept-programmabegroting wordt op 1 april 2018 door de GGD, conform de Wet
gemeenschappelijke regelingen, aan de gemeenteraad aangeboden, met gelegenheid om hier een
zienswijze op in te dienen. De gemeenteraad heeft deze mogelijkheid gemandateerd aan het college.
Door middel van opiniërende bespreking van de Ontwikkelingenbrief 2019 is de raad in de
gelegenheid het college en de portefeuillehouder, in zijn rol als lid van het Algemeen bestuur van de
GGD, aandachtspunten mee te geven ten aanzien van de begroting 2019 van de GGD IJsselland. De
begroting wordt in juni 2018 formeel door het Algemeen Bestuur van de GGD IJsselland vastgesteld.
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