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Kenmerk:
Datum:
Behandeld door:
E-mail:
Telefoonnummer:
Onderwerp:

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

Aan: de raden van de gemeenten die deelnemen

in GGD Noord- en Oost-Gelderland

- Per e-mail verzonden -

JBlmdv/22-dir 023
B l.úi 202?

M. de Vries

m.devries@ggdnog.nl
088 - 443 3401

Toezending voorstel derde begrotingswijziging 2023 GGD NOG

Geachte raden,

Hierbij ontvangt u het voorstel voor de derde wijziging van de Programmabegroting 2023 van GGD NOG.

De begrotingswijziging betreft een aanpassing van de indexering van de inwonerbijdrage aan de recente

prijsontwikkelingen. Het voorstel is op 7 julijl. besproken in het algemeen bestuur van de GGD'

ln de bijlagen vindt u een toelichting op de voorgestelde begrotingswijziging.

Als u wilt reageren, dan graag vóór 24 oktober 2022

Voor het algemeen bestuur een besluit mag nemen, moeten verhogingen van de inwonerbijdrage voor

een zienswijze worden voorgelegd aan de raden (zie art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen [Wgr] en

art.2I Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG). De per l juli 2022 gewijzigde Wgr bepaalt dat de

zienswijzentermijn L2 weken is (tot dan 8).

Het algemeen bestuur, met de wethouders publieke gezondheid van de 22 gemeenten, beslist op 17

november over de begrotingswijziging. Wij vragen daarom de raden die willen reageren om vóór

24o r 2022 hun z ienswijze aan ons te sturen. Daarmee kunnen wij tijdig een voorstel aan het

algemeen bestuur voorbereiden.
U kunt ons ook helpen met toezending van voorlopige reacties of standpunten. Verder stellen wij het op

prijs dat u ons informeert als u besluit géén zienwijze in te dienen.

Wij informeren u - voorafgaande aan het vaststellen van de begrotingswijziging in het algemeen bestuur -

over ons oordeel over de ingediende zienswijzen. Dit schrijft de Wgr voor sinds 7 juli 2022'

Nadere informatie
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
¡ R. Schwebke, controller (tel. 088 - 443 3525, e-mail r.schwebke@gsdnoe'nl ), of
¡ M. de Vries, beleidsadviseur (tel. 088 - 443 3401-, e-mail m.devries@ggdnog.nl).

esluijs MSc,

voorzitter
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