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Maarten Slingerland

Van: Quak C. (Kees) <c.quak@Rotterdam.nl>
Verzonden: maandag 28 april 2014 11:23
Aan: Renske van der Tempel; Griffie Barendrecht; 'griffie@gemeentebernisse.nl'; 

'j.froling@abbenbroek.nl'; 'info@gemeentebernisse.nl'; 'raadsgriffier@brielle.nl'; 
't.a.de.mik@capelleaandenijssel.nl'; 'griffie@goeree-overflakkee.nl'; 
'griffier@hellevoetsluis.nl'; 'griffie@krimpenaandenijssel.nl'; 
'griffie@lansingerland.nl'; 'griffier@maassluis.nl'; Johan van Straalen; Paans J. 
(Jaap); 'griffie@schiedam.nl'; 'griffie@spijkenisse.nl'; 'griffie@vlaardingen.nl'; 
'rdvries@westvoorne.nl'

CC: Roozen V.J.M. (Vincent); Elsman-Domburg M.G. (Lianne); Soest I.C. van (Ina)
Onderwerp: Begroting 2015 en jaarverslag 2013 gemeenschappelijke regeling GGD-RR
Bijlagen: 140428  Begroting GGD-RR 2015 -DEF.pdf; 140428 GGDRR Jaarverslag 2013 

DEF.pdf

Geachte griffier/medewerker van de griffie,  

 

Hierbij stuur ik u namens de secretaris (de heer V. Roozen) de begroting 2015 van de gemeenschappelijke 
regeling GGD Rotterdam-Rijnmond toe. Deze is afgelopen donderdag jl. akkoord bevonden in de vergadering van het 
algemeen bestuur.  Zoals te doen gebruikelijk sturen wij u deze begroting niet langer in gedrukte vorm maar digitaal 
toe.  

Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wordt deze begroting door het algemeen bestuur naar de 
raden van alle deelnemende gemeenten gestuurd zodat de raden hun zienswijze over deze begroting kenbaaar 
kunnen maken. Conform dezelfde WGR hebben de raden hiervoor 6 weken de tijd. Wij willen u vragen om voor 19 
juni uw eventuele zienswijze aan ondergetekende te doen toekomen zodat deze meegenomen kunnen worden bij de 
definitieve vaststelling van de begroting in het AB van donderdag 26 juni en conform voorschriften toegezonden 
kunnen worden aan de gedeputeerden van de provinciale staten voor 15 juli a.s.  

Tevens zend ik u het jaarverslag 2013 toe, zoals eveneens afgelopen donderdag door het algemeen bestuur is 
vastgesteld. Anders dan bij een begroting wordt het jaarverslag, eveneens conform de genoemde Wet op de 
Gemeenschappelijke Regelingen slechts ter kennisname toegezonden.  

Wellicht ten overvloede wil ik u laten weten dat de gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR geen balans en 
andere financiële staten kent om in de begroting en jaarverslag op te nemen aangezien alleen de gemeente 
Rotterdam eigenaar is van de organisatie. Personeel en eventuele risico’s zijn daarmee voor rekening van de 
gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling GGD-RR regelt in materiele zin slechts de inkoop van 
producten. Daarmee is de gemeenschappelijke regeling financieel “leeg”, dus zonder bezittingen, waardoor er ook 
geen balans is. Het financiële risico voor deelname aan de regeling is voor regiogemeenten dus ook niet aanwezig. 

  
Met vriendelijke groet, 

Kees Quak  
directieadviseur regio / gemeenschappelijke regeling GGD-RR 
Gemeente Rotterdam  
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling / Staf directie PG&Z  
GGD Rotterdam-Rijnmond  
Schiedamsedijk 95  
Postbus 70032  
3000 LP Rotterdam  
Telefoon 010-4339289  
Website www.ggdrotterdamrijnmond.nl  
 
Taken van de GGD Rotterdam-Rijnmond worden krachtens een gemeenschappelijke regeling door de gemeente Rotterdam uitgevoerd.  
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Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting. 
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht. 


