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Op 29 mei 2019 is de jaarrekening 2018 aan de gemeenteraden toegezonden. Het verslag 

van bevindingen van de accountant was op dat moment nog niet beschikbaar en is nu ter 

informatie bijgevoegd. Tot en met de jaarrekening 2016 werden de stukken, conform de Ge-

meenschappelijke Regeling GGD 2014, voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden 

van alle afzonderlijke gemeenten. Hiervoor werd de wettelijke reactietermijn van 8 weken 

aangehouden.  

Vooruitlopend op de vernieuwde modelregeling van de VZG voor gemeenschappelijke regelin-

gen (zoals opgenomen in het rapport ‘Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeen-

ten en gemeenschappelijke regelingen’, artikel 27, lid 2) hebben wij de jaarstukken 2018 (net 

als we met de jaarstukken 2017 deden) ter informatie aangeboden aan de gemeenteraden.  

Onze gemeenschappelijke regeling is hierop inmiddels aangepast en is nu in procedure ge-

bracht. Daarmee is het haalbaar de jaarstukken tijdig (vóór 15 juli as.), conform de Wet Ge-

meenschappelijke Regelingen, aan te leveren bij GS en het ministerie van VWS en Justitie & 

Veiligheid (dat laatste i.v.m. de verantwoordingsplicht voor Veilig Thuis). De WMO artikelen 

4.2.10 t/m 4.2.12 en artikel 7.4.0, 7.4.1 en 7.4.4 stellen hiervoor nadere regels. De GGD’en 

hebben om die reden tot uiterlijk 15 juli as. de tijd om de jaarstukken toe te zenden. 

 

De totale procesgang is als volgt samen te vatten: 

- De jaarstukken zijn op 29 mei 2019 ter informatie naar de gemeenteraden verzonden. 

- De begeleidingscommissie levert separaat haar advies aan bij gemeenten. 

- De jaarstukken zijn op 5 juli 2019 geagendeerd ter vaststelling in het AB. 

- Na vaststelling stuurt de GGD de jaarstukken door aan GS en de ministeries van VWS en 

  J&V. Wij verzoeken u deze procesgang te communiceren met uw raad. 

 

Voorstel: 

Voorgesteld wordt de jaarrekening 2018 vast te stellen en deze vóór 15 juli as. ter kennis-

name te sturen aan Gedeputeerde Staten en de ministeries van VWS en Justitie & Veilig-

heid. 
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