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Memo
Aan

: de leden van de regioraad

Van

: portefeuillehouder financiën

Datum

: 24 oktober 2011

Onderwerp : Vraagafhankelijke financiering domein Leefomgeving en domein Gezondheid en
outputfinanciering van de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD (domein
Gezondheid) (betreft: agendapunt 9 van de regioraad 12 oktober 2011)

In uw raad van 12 oktober jl. is het voorstel betreffende genoemd onderwerp reeds geakkordeerd.
In het regioraadsvoorstel van 12 oktober jl. stond echter tevens de volgende passage opgenomen:
Conform uw besluitvorming in juni 2011 bij het voorstel “Herijking financieringstructuur Regio Twente”
zal dit voorstel ook voorgelegd worden aan de portefeuillehouders Ruimte & Vrije Tijd, de
portefeuillehouders financiën en de bestuurscommissie Publieke Gezondheidszorg. De adviezen van
deze gremia zullen schriftelijk aan u worden medegedeeld. Gelet op het vergaderschema van deze
gremia zullen deze adviezen aan u in de regioraad van november worden voorgelegd, zodat
besluitvorming over dit voorstel ook in november 2011 in uw vergadering zal plaatsvinden. Dit geeft de
gemeenten tevens voldoende tijd om dit voorstel al of niet “thuis” nader te bespreken.

De adviezen van deze gremia luiden als volgt:
1. de portefeuillehouders financiën adviseren positief over dit voorstel.
2. de portefeuillehouders Recreatie en Toerisme (i.p.v. portefeuillehouders Ruimte & Vrije Tijd)
hebben overleg op 27 oktober 2011. Dit advies zal ter vergadering mondeling worden
medegedeeld.
3. de voorzitter van de bestuurscommissie Publieke Gezondheidszorg heeft aan de commissie
gemeld dat aan de regioraad een voorstel wordt voorgelegd dat inhoudt dat:
• de GGD goed op weg is, en de laatste jaren al werkt in de geest van de opdracht
(transparantie, balans tussen taken voor alle gemeenten en maatwerk)
• te maken inhoudelijke keuzes ter besluitvorming worden voorgelegd aan de
bestuurscommissie Publieke Gezondheid.
Gelet op de aard van het voorstel en het daarbij horende advies is het stuk niet ter bespreking
aan de bestuurscommissie Publieke Gezondheid voorgelegd. De bestuurscommissie Publieke
Gezondheid heeft met deze handelwijze ingestemd.
In uw raad van 12 oktober jl. bent u reeds akkoord gegaan met het voorstel en ons hebben verder
geen signalen bereikt van gemeenten dat het voorstel op onderdelen vragen opriep, aangevuld of
gewijzigd zou moeten worden.
Wij zullen dan ook conform uw besluitvorming de voorstellen voortvarend gaan implementeren en
uitvoeren.

