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Voorstel:
Geen zienswijze in te dienen bij de voorgenomen begrotingswijziging van de GGD IJsselland.
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Inleiding: 
Voor de taken op het gebied van publieke gezondheid werken de college van burgemeester en 
wethouders van 11 Overijsselse gemeenten samen via de gemeenschappelijke regeling GGD 
IJsselland. 
De programma begroting 2015 van de GGD IJsselland is in juni 2014 door het algemeen bestuur 
vastgesteld. Uit de bestuursrapportage Najaar 2015 is gebleken er sprake is van financiële 
ontwikkelingen die aanpassing van de programmabegroting 2015. Deze zijn verwerkt in de 
voorgenomen begrotingswijzing 2015. Voordat het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling een besluit neemt over aanpassing van de begroting, moeten de gemeenteraden in staat 
worden gesteld een zienswijze bij de voorgenomen wijziging in te dienen bij het dagelijks bestuur van 
de GGD IJsselland. 

Argumenten:
Uit de bestuursrapportage Najaar 2015 blijkt dat de werkzaamheden van de GGD binnen de 
afgesproken financiële en inhoudelijke kaders worden uitgevoerd. De prognose op basis van de 
exploitatie in de eerste acht maanden, laats een voordelig saldo zien van bijna € 218.000 op een 
begroting van ongeveer € 22 miljoen. Op basis van deze prognose is het noodzakelijk om de 
begroting 2015 hier op aan te passen. De aanpassing van de begroting vindt plaats binnen geldende 
begrotingskaders. Deze geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen

Alternatieven:
In een zienswijze kan een andere wijze van aanpassing van de begroting 2015 van de GGD 
IJsselland worden opgenomen. Wij zien geen aanleiding een dergelijke zienswijze in te dienen. 

Duurzaamheid:
Niet van toepassing 

Financiële dekking:
De voorgenomen begrotingswijzing van de GGD IJsselland heeft geen financiële gevolgen voor de 
gemeente. 

Communicatie:
Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt de GGD geïnformeerd. Er vindt verder geen actieve 
communicatie plaats. De GGD verzoekt een eventuele zienswijze uiterlijk 10 december in te dienen bij 
het dagelijks bestuur. De GGD is er van op de hoogte dat een eventuele zienswijze niet eerder dan 15 
december kenbaar kan worden gemaakt. Dit is nog tijdig voor de vergadering van het dagelijks 
bestuur op 17 december. 

Vervolg:
Geen 

Bijlagen:
Brief met bijlage van de GGD IJsselland aan de gemeenteraad. 

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015, nummer 419;

gezien de brief van de GGD IJsselland over de voorgenomen begrotingswijziging;

b e s l u i t :

Geen zienswijze in te dienen bij de voorgenomen begrotingswijziging van de GGD IJsselland

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 14 december 
2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


