
 

Postbus 3, 7200 AA Zutphen      088 – 443 30 00     ggd@ggdnog.nl     www.ggdnog.nl 

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Aan: de raden van de gemeenten  
die deelnemen in GGD Noord- en Oost-
Gelderland 
 
- per e-mail verzonden - 

 
Kenmerk: JB/thn/22-Dir.058 
Datum: 15 december 2022 
Behandeld door:  T. Nijland 
E-mail: t.nijland@ggdnog.nl 
Telefoonnummer: 088 – 44 33 270 
Onderwerp: planning GGD NOG 2023 

 
 
Geachte raden, 
 
Hierbij ontvangt u informatie van GGD Noord- en Oost-Gelderland over de planning in 2023. Het gaat 
over de vergaderingen van het algemeen bestuur, de begrotingsprocedure, de Bestuursagenda 2023-
2027 en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van GGD NOG.  

1. Vergaderingen algemeen bestuur GGD NOG: data en informatie 

Data en plaats 

Het algemeen bestuur (AB) van de GGD bestaat uit de wethouders publieke gezondheid van de 
22 deelnemende gemeenten. In 2023 zijn vergaderingen gepland op: 

 donderdag 23 februari  

 donderdag 6 april  

 donderdag 6 juli  

 donderdag 7 september  

 donderdag 30 november  
De vergaderingen zijn openbaar. Aanvang: 14.15 uur, plaats: GGD-kantoor (vergaderruimte Engelenburg), 
Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld.  

Vergaderstukken en -verslagen 

De vergaderstukken voor de AB-vergaderingen staan drie weken vóór de vergadering op de website van 
de GGD. U vindt ze op www.ggdnog.nl (site voor professionals, onder ‘gemeenten’ en dan ‘GGD en 
gemeenten’).  
Na de vergaderingen stuurt de GGD de concept-verslagen zo spoedig mogelijk aan de raden. Dat gebeurt 
via de colleges van B&W. De GGD plaatst de verslagen ook op de website. 

2. Uitgangspuntenbrief 2023: ter informatie in de week van 6 maart 2023 

De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat het dagelijks bestuur vóór 
30 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting van het volgende jaar aan de 
raden zenden (art. 34b Wgr). De afgelopen jaren heeft het DB in december een uitgangspuntennota 
toegezonden aan de raden, met de mogelijkheid om hierop in het voorjaar een zienswijze in te dienen.  

https://www.ggdnog.nl/professionals/gemeenten/ggd-en-gemeente/vergaderingen
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Voor het jaar 2024 kiest het DB voor een uitgangspuntenbrief, waarbij het DB ervan afziet de raden uit te 
nodigen om een zienswijze in te dienen. Met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de 
uitgangspunten beoogde het DB de raden vroegtijdig te betrekken bij de begroting. In de praktijk ervaren 
veel gemeenten deze procedure echter als een herhaling van zetten met de – wettelijk verplichte – 
zienswijzenprocedure voor de begroting. Wel wil het DB– anders dan voorheen – de uitgangspuntenbrief 
vóór toezending aan de raden bespreken met het AB van de GGD. Dit gebeurt op 23 februari 2023. 
Daarom ontvangt u de uitgangspuntenbrief later dan de laatste jaren gebruikelijk was, uiterlijk in de week 
van 6 maart 2023.  
 
Overigens zijn de gemeenten en de GGD in gesprek over de begrotingscyclus van de GGD. De aanleiding 
hiervoor is de wijziging van de Wgr per 1 juli 2022 (zie hieronder bij 6). 

3. Toezending jaarrekening 2021: ter informatie half april 

De Jaarrekening 2022 van GGD NOG ontvangt u in april 2023. Dit zal zijn vóór 30 april, zoals de 
(gewijzigde) Wgr voorschrijft. Zo kunt u de (voorlopige) jaarrekening betrekken bij uw oordeel over de 
begroting 2024 van de GGD. Het streven is dat het algemeen bestuur de Jaarrekening 2022 vaststelt op 
6 april 2023.  

4. Programmabegroting 2024: 12 weken voor mogelijke zienswijze raden in periode april tot 4 juli 

Het dagelijks bestuur werkt de uitgangspuntenbrief uit in de Programmabegroting. De (gewijzigde) Wgr 
bepaalt dat de raden ten minste twaalf weken hebben om te reageren op de begroting. De planning voor 
de Programmabegroting 2024 ziet er als volgt uit: 
 

 6 april het AB GGD bespreekt de concept-Programmabegroting  

 week 10 april het DB GGD stuurt de concept-Programmabegroting aan gemeenteraden 

 tot 4 juli de gemeenteraden kunnen hun zienswijze geven op de concept-
Programmabegroting 

 medio juli het DB GGD zendt zijn oordeel over de ontvangen zienswijzen en de 
daaraan verbonden conclusies aan de raden (art. 35, vierde lid, Wgr). 

 7 september het AB beslist over de vaststelling van de Programmabegroting  

5. Bestuursagenda 2023-2027: 12 weken voor mogelijke zienswijze raden in periode april tot 4 juli 

Het nieuwe GGD-bestuur, met de in 2022 aangetreden wethouders publieke gezondheid, stelt een 
Bestuursagenda GGD NOG op voor de periode 2023 – 2027. De Bestuursagenda is het beleidskader voor 
de GGD in deze periode. Het DB wil de concept-bestuursagenda in april 2023 aan de gemeenteraden 
voorleggen. Daarbij heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Dit is tegelijk met de 
zienswijzenprocedure voor de Programmabegroting 2024. 
Het AB stelt de bestuursagenda vervolgens vast op 7 september 2023.  
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6. Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOG: zienswijze raden op wijziging GR GGD NOG in 
najaar 2023 en besluit raden over de toestemming aan B&W voor wijziging GR in voorjaar 2024  

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wijziging heeft als doel de 
rol van gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen te versterken. Een deel van de wijzigingen 
moet worden verwerkt in de gemeenschappelijke regeling (GR) die de colleges van B&W hebben 
getroffen voor de GGD. In het najaar 2022 is de GGD gestart met het ophalen van opvattingen en ideeën 
bij de gemeenten. GGD NOG streeft naar afstemming met de Veiligheidsregio NOG, die eenzelfde traject 
doorloopt.  
Zoals het er nu uitziet, kunt u als gemeenteraad in het najaar 2023 uw zienswijze geven op de 
voorgestelde wijziging van de GR GGD NOG. Vervolgens beslist u in het voorjaar 2024 over de 
toestemming aan het college van B&W voor de (definitieve) wijziging van de GR. 

7. Meer informatie over GGD 

Mijn collega’s en ik zijn graag bereid om u te informeren over de publieke gezondheid en de activiteiten 
van de GGD in uw gemeente. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 hebben wij samen met de 
Veiligheidsregio NOG introductiebijeenkomsten voor de leden van de nieuwe raden georganiseerd.  
Ook in 2023 informeren wij u graag over de GGD-activiteiten of geven wij graag een toelichting op de 
stukken die u van de GGD ontvangt.  
U kunt hierover contact opnemen met T. Nijland (t.nijland@ggdnog.nl) of T. Thasing 
(t.thasing@ggdnog.nl).  
 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Een afschrift van deze brief stuur ik aan 
de colleges van B&W.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het dagelijks bestuur,  
 
 
 
drs. J.J. Baardman 
directeur publieke gezondheid 

mailto:t.nijland@ggdnog.nl
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