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Datum vergadering : 18 juni 2020 
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Onderwerp 

Jaarstukken 2019 GGD Gelderland-Zuid 

 

Beslispunten 

1. De concept jaarrekening 2019 van de GGD Gelderland-Zuid vast te stellen; 

2. Akkoord te gaan met het voorstel van de GGD om het positieve resultaat van € 41.000,- 

toe te voegen aan de algemene reserve. 

3. De bijgevoegde zienswijze op de Jaarstukken 2019 GGD Gelderland-Zuid vast te stellen. 

 

Inleiding 

Op 30 maart 2020 heeft de GGD Gelderland Zuid de jaarrekening 2019 aan de gemeenteraad van West 

Betuwe aangeboden en vraagt hierop een zienswijze. Door middel van de zienswijze geeft de 

gemeenteraad het Algemeen Bestuur een advies mee. Besluitvorming vindt plaats door het Algemeen 

Bestuur van de GGD.  

De GGD sluit het jaar 2019 af met een positief resultaat van € 41.000,-  

 

Besluitgeschiedenis 

31 mei 2018 raadsvergadering Lingewaal vaststellen zienswijze begroting 2019, 

31 mei 2018 raadsvergadering Neerijnen vaststellen zienswijze begroting 2019, 

14 juni 2018 raadsvergadering Geldermalsen vaststellen zienswijze begroting 2019, 

28 juni 2018 vergadering Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid bespreking begroting, 

3 oktober 2019 vergadering Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid vaststellen begrotingswijziging, 

12 december 2019 Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid vaststellen begrotingswijziging. 

 

Beoogd effect 

De GGD akkoord geven op de jaarrekening 2019. 

 

Argumenten 

1. De GGD heeft een positief resultaat op de jaarrekening behaald. 

2. Met het toevoegen van dit positief resultaat aan de algemene reserve kan een deel van het risico 

voor 2020 vanwege het Coronavirus worden afgedekt. 
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Kanttekeningen 

2. Het positief resultaat is, verdeeld over de 15 gemeenten van Gelderland-Zuid, slechts een gering 

bedrag.  

  

Financiën 

Het voorstel heeft geen financiële consequenties.  

 

Communicatie 

Als de raad heeft besloten op 18 juni 2020, zal de zienswijze aan de GGD worden verstuurd.  

 

Uitvoering/Planning 

De GGD verzamelt de zienswijzen van alle gemeenten uit Gelderland-Zuid en agendeert deze voor de 

vergadering van het eerstvolgende AB.    

 

Risicoparagraaf 

Risico’s zijn niet van toepassing als dit voorstel akkoord is.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                          de burgemeester, 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020,   

 

besluit: 

 

1. de concept jaarrekening 2019 van de GGD Gelderland-Zuid vast te stellen;  

2. akkoord te gaan met het voorstel van de GGD om het positieve resultaat van € 41.000,- toe te 

voegen aan de algemene reserve.  

3. de bijgevoegde zienswijze op de Jaarstukken 2019 GGD Gelderland-Zuid vast te stellen. 

 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 18 juni 2020, nummer 2020/072, 

 

de griffier,    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 

 

 

 


