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Inleiding:
In 2015 is in de gemeente Dalfsen een rekenkameronderzoek uitgevoerd naar het onderwerp
‘samenwerking en democratisch gehalte’. Dit onderzoek heeft zich gericht op de wijze waarop de
gemeenteraad van Dalfsen invloed heeft, respectievelijk zou moeten hebben, op de besluitvorming
van samenwerkingsverbanden. De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek zijn inmiddels
vertaald in een kadernota verbonden partijen die door de gemeenteraad is vastgesteld.
Door de gemeenteraad is daarbij specifiek aandacht geschonken aan de kadernota’s van
gemeenschappelijke regelingen. Deze kadernota’s zijn belangrijke inhoudelijk en financieel
richtinggevende documenten. De begroting is immers een uitwerking van deze kaders. Weliswaar is
het op grond van de Wgr niet mogelijk een zienswijze in te dienen bij de kadernota; de gemeenteraad
vindt het echter wenselijk de kadernota te bespreken om zo mogelijk via de gemeentelijk
vertegenwoordiger opdrachten mee te geven, die kunnen worden ingebracht in het algemeen bestuur
van de gemeenschappelijke regeling.
Bijgaande Kaderbrief programmabegroting 2018 GGD IJsselland is een kadernota zoals hierboven
beschreven en geeft de kaders weer voor het opstellen van de begroting 2018. De kaderbrief is op 10
november vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van de GGD. De kaderbrief wordt op 15 december
geagendeerd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD.
Vergelijking mogelijkheden:
De Kaderbrief dient als basis voor de Programmabegroting 2018. In de kaderbrief komen te
verwachten ontwikkelingen aan de orde die relevant zijn voor de programmabegroting. Hierbij worden
drie categorieën onderscheiden:
 Algemene financiële kaders (die doorwerken in de hele begroting),
 Ontwikkelingen in producten en programma’s
 Nieuwe ontwikkelingen.
De raad is in de gelegenheid om bij deze onderdelen een opinie mee te geven aan de
portefeuillehouder.
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.
Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie:
N.v.t.
Vervolg:
De kaderbrief wordt behandeld in het Algemeen Bestuur van de GGD IJsselland op 15 december
2016. Tijdens deze vergadering zal de portefeuillehouder de input verkregen vanuit de behandeling in
de raadscommissie inbrengen. Via het RIS zal aan de raad een terugkoppeling worden gegeven van
hetgeen in het Algemeen Bestuur is besproken. Vervolgens worden de kaders door de GGD vertaald
naar de programmabegroting 2018. De programmabegroting wordt opgesteld op basis van de
Kaderbrief, de vastgestelde programmabegroting 2017 en informatie uit de exploitatie over het jaar
2016. Het college is door de raad gemandateerd zo nodig een zienswijze in te dienen bij de
programmabegroting.
Bijlagen:
1. Kaderbrief programmabegroting 2018 GGD IJsselland
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drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. J.H.J. Berends

