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Noord- en Oost-GelderLand

Aan: de raden van de gemeenten die 
deelnemen in GGD Noord- en Oost- 
Gelderland

- per e-mail verzonden -

Kenmerk: MdV/019-Dir.010
Datum: 11 april 2019
Behandeld door: M. de Vries
E-mail: m.devries@ggdnog.nl
Telefoonnummer: 088 443 3401
Onderwerp: concept-Programmabegroting 2020 GGD NOG
Bijlage: begroting

Geachte raden,

Hierbij ontvangt u de concept-Programmabegroting 2020 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
U kunt tot 12 juni 2019 uw eventuele zienswijze over de begroting aan ons sturen.

Uitwerking Uitgangspuntennota en zienswijzen
In deze Programmabegroting hebben wij de uitgangspunten voor de begroting 2020 uitgewerkt 
die u in december 2018 heeft ontvangen. Ook gaan wij in op de zienswijzen op deze 
uitgangspunten die gemeenten hebben ingediend.

Bespreking concept-Programmabegroting 2020 in Algemeen Bestuur
Tijdens de bespreking van de concept-Programmabegroting 2020 heeft het Algemeen Bestuur 
van de GGD besloten een ambtelijke commissie van gemeenten en GGD in te stellen, die met 
een voorstel komt voor de indexeringssystematiek vanaf begrotingsjaar 2021. Daarnaast hebben 
wij toegezegd dat wij zoeken naar mogelijkheden voor besparingen die leiden tot verlaging van 
de inwonerbijdrage over het jaar 2020.

Als u wilt reageren, dan graag vóór 12 juni 2019
De raden kunnen tot 12 juni 2019 hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren brengen.
De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft deze achtwekentermijn voor.
U kunt in uw afweging over de begroting 2020 ook de voorlopige Jaarrekening 2018 betrekken. 
Deze wordt u afzonderlijk toegezonden.

Het Algemeen Bestuur, met de wethouders publieke gezondheid van de 22 gemeenten, beslist 
op 4 juli 2019 over de Programmabegroting 2020.

Wij verzoeken de raden die willen reageren om vóór 12 juni 2019 hun zienswijze aan ons te 
sturen.
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Ook met voorlopige reacties of standpunten kunt u ons helpen bij de voorbereiding van de 
besluitvorming in het Algemeen Bestuur.

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
• M. de Vries, beleidsadviseur (tel. 088 - 443 3401, e-mail m.devries@ggdnog.nn.

Met vriendelijke groet,
het Dagelijks Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland,

D.W. ten Brinke
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg 
voorzitter


