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Raadsbesluit derde begrotingswijziging 2023

Geachte mevrouw Baardman,
Op vrijdag 8 juli 2022 stuurde u het voorstel voor de derde wijziging van de Programmabegroting 2023 van
GGD Noord en Oost-Gelderland (GGD NOG). U biedt ons daarbij de mogelijkheid om een zienswijze te geven
vóór maandag 24 oktober 2022.
Besluit Raad
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek heeft in de vergadering op donderdag 20 oktober besloten om
geen zienswijze in te dienen op de derde wijziging van de Programmabegroting 2023.
Een belangrijk uitgangspunt in de gemeente Oude IJsselsteek is dat de financiën onder controle zijn. De
begroting dient meerjarig sluitend te zijn. Door het toepassen van het meest recente Centraal Plan Bureau
(CPB) indexcijfer van 5,89% (in plaats van het eerder lagere indexcijfer van 2,63%) ontstaat een reëlere en
actuelere Programmabegroting 2023. De GGD NOG is daardoor in staat om haar inhoudelijke taken uit te
blijven voeren. Door nu al te besluiten de inwonersbijdrage te indexeren met het meest actuele indexcijfer
voorkomen we mogelijke toekomstige financiële tekorten.
De gemeente Oude IJsselstreek hecht er waarde aan te benadrukken dat de GGD NOG uitvoering geeft aan
het voorstel om de extra financiële middelen van de hogere index apart te zetten. Deze middelen zijn
daardoor alleen beschikbaar voor daadwerkelijke kostenstijgingen. Als blijkt dat de kostenstijgingen toch
lager uitvallen, dan dient de GGD NOG de niet bestede middelen terug te betalen aan de gemeenten.
Vragen en/of meer informatie?
Voor vragen en meer informatie over deze brief, neemt u contact op met Dennis Weijers, beleidsadviseur
preventie. Hij is per e-mail bereikbaar via d.weijers@oude-ijsselstreek.nl of op het telefoonnummer (0315)
29 23 46.
Wij wensen de GGD NOG veel succes bij het uitvoeren van de Programmabegroting 2023.
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