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Onderwerp Ter consultatie: concept jaarstukken 2016 en 

ontwerpbegroting 2018   
    
    
Geachte leden van de Raad, geachte leden van het College, 
 
Jaarlijks wordt rond 1 april de ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar en de 
conceptjaarrekening van het afgelopen kalenderjaar aangeboden aan het gemeentebestuur.  
Per 1 januari 2015 is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen gewijzigd en is onder meer de 
wettelijke reactietermijn van gemeenteraden voor het geven van een reactie op de ontwerpbegroting 
met twee weken verlengd van zes naar acht weken. Ook nieuw is dat de “algemene, financiële en 
beleidsmatige kaders worden aangeboden aan de raad (artikel 34b). Om die reden is de in december 
2016 vastgestelde kaderbrief voor de begroting 2018 toegevoegd aan de jaarstukken.  
 
Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de raden van de deelnemende 
gemeenten uitgenodigd hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het Dagelijks 
Bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Het Dagelijks Bestuur voegt deze 
zienswijze bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur op 28 juni a.s. ter 
vaststelling wordt aangeboden. Hoewel dit wettelijk niet is vereist, geven wij u ook de gelegenheid een 
zienswijze uit te brengen over de concept-jaarrekening. Ook deze zienswijze wordt op gelijkvormige 
wijze betrokken bij de finale besluitvorming over de jaarrekening door het Algemeen Bestuur.  
 
In deze brief maken wij van de gelegenheid gebruik een korte toelichting op de stukken te geven. De 
achterliggende documentatie is openbaar toegankelijk via de volgende link: 
http://www.vggm.nl/vggm/over_vggm/bestuur/jaarrekening_en_begroting   
 
Jaarrekening 2016 
Het nog te bestemmen financieel resultaat 2016 is groot € 3,3 mln.  
Het Dagelijks Bestuur stelt voor € 885.000,-- te reserveren voor de doorontwikkeling van de 
jeugdgezondheidszorg en de overdracht van de medewerkers van de Stichting Publieke Gezondheid 
Gelderland-Midden naar de VGGM. Deze overdracht vloeit voort uit het beëindigen van de scheiding 
tussen de jeugdgezondheidzorg voor 0 tot 4 jarigen en de jeugdgezondheidzorg voor 4 tot 18 jarigen. 
De integrale jeugdgezondheidzorg richt zich op 0 tot 18 jarigen. Het is wenselijk de medewerkers die 
werkzaam zijn voor de brede doelgroep onder een uniform arbeidsrechtelijke regime te brengen. 
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Het Dagelijks Bestuur stelt voor het restant resultaat ter grootte van € 2,4 mln. terug te storten naar de 
deelnemende gemeenten.  
 
Begroting 2017 
De ontwerpbegroting 2017 zijn twee beleidsintensiveringen opgenomen: de brandweer wil knelpunten 
die naar voren zijn gekomen uit de evaluatie van de regionalisering van de brandweer aanpakken en 
de GGD wil investeren in de vier pijlers van de publieke gezondheid. Het Dagelijks Bestuur wijst er op 
dat de beleidsintensivering van de brandweer uit de heroverweging van het budgettair kader van de 
brandweer gefinancierd kan worden. Daarnaast leidt het schrappen van de rekenrente tot een 
structurele besparing voor de brandweer en de GGD.  
 
Graag verzoeken wij u uw reactie uiterlijk 1 juni 2017 te sturen aan het Dagelijks Bestuur van 
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
  
Besl uiten namens  het D B - Paul JoostenPaul  Joos ten 

Met vriendelijke groet, 

namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, 
 
 
 
 
 
Paul Joosten 
directie 
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