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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 
 
 
verzonden per e-mail 

 
Kenmerk: JB/thn/22-dir 053 
Datum: 1 november 2022 
Behandeld door:  T. Nijland 
E-mail: t.nijland@ggdnog.nl  
Telefoonnummer: 088 443 3270 
Onderwerp: zienswijzen 3e begrotingswijziging 2023 GGD NOG 

 
 
Geachte raden,  
 
Op 8 juli 202 hebben wij u het voorstel toegezonden voor de derde wijziging van de Programmabegroting 
2023 van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Deze wijziging betreft een aanpassing van de indexering van 
de inwonerbijdrage aan de prijsontwikkelingen. Wij hebben de raden die willen reageren verzocht om 
vóór 24 oktober 2022 hun zienswijze aan ons te sturen. Met deze brief informeren wij u over ons oordeel 
over de ontvangen zienswijzen en de daaraan verbonden conclusies. 
 
Wij handhaven het voorstel voor de 3e begrotingswijzing  
Sinds 1 juli 2022 verplicht de Wet gemeenschappelijke regelingen dat het dagelijks bestuur reageert op 
de zienswijzen van de raden (art. 35, vierde lid, Wgr). Hiermee wordt voor de raden duidelijk hoe hun 
zienswijzen zijn meegenomen in de besluitvorming.  
 
Het algemeen bestuur, met de wethouders publieke gezondheid van de 22 gemeenten, beslist op 
17 november over de begrotingswijziging. Bij deze brief treft u de adviesnota aan die wij aan het 
algemeen bestuur voorleggen. De strekking is dat wij het voorstel voor de 3e begrotingswijzing 
handhaven. In de adviesnota gaan wij in op de ontvangen zienswijzen. Een overzicht van de ontvangen 
zienswijzen en onze reactie hierop, en de ontvangen zienswijzen zijn als bijlagen bij de adviesnota 
gevoegd.  
 
Nadere informatie 

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met: 

 R. Schwebke, controller (tel. 088 443 3525, e-mail r.schwebke@ggdnog.nl ), of  

 T. Nijland, directiesecretaris (tel. 088 443 3270, e-mail t.nijland@ggdnog.nl). 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het dagelijks bestuur, 

   C.M. de Waard-Oudesluijs MSc, 
directeur publieke gezondheid    voorzitter 
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