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Geachte raden,
GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van en voor de 22 gemeenten. Als
gemeentelijke organisatie voor publieke gezondheid bewaakt, beschermt en bevordert de GGD
de gezondheid van de 812.000 inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland.
Hierbij bieden wij u de concept-Programmabegroting 2016 van GGD Noord- en Oost-Gelderland
aan. In deze begroting hebben wij de Uitgangspuntennota 2016 en de reacties hierop uitgewerkt.
Wij verzoeken u om vóór 23 juni 2015 uw zienswijzen aan ons te sturen.
Uitwerking van Uitgangspuntennota 2016
In januari 2015 hebben wij de Uitgangspuntennota 2016 toegezonden aan de raden van de
deelnemende gemeenten. De ontvangen reacties hebben wij betrokken bij het opstellen van
deze Programmabegroting. Wij hebben op p. 7 en 8 van de Programmabegroting 2016 de
hoofdlijnen weergegeven van hoe wij de reacties van de gemeenten hebben verwerkt. Inhoudelijk
bouwen wij in de Programmabegroting voort op de kaders en doelen uit de Uitgangspuntennota
2016 en de Bestuursagenda 2014-2018. Per programma hebben wij de belangrijkste
beleidsprioriteiten voor de koers van de GGD in 2016 uitgewerkt.
Jaarrekening 2014
Wij hebben u op 17 april 2015 de voorlopige Jaarrekening 2014 van GGD NOG toegezonden.
Deze kunt u betrekken bij uw zienswijze. De voorlopige cijfers over 2014 van de verschillende
programma's staan ook in de Programmabegroting.
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Procedure vaststelling begroting

Op 23 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD de concept-Programmabegroting
2016 besproken. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de wethouders volksgezondheid van de 22
deelnemende gemeenten. In juni bespreken wij binnen het Dagelijks Bestuur de zienswijzen van
de gemeenteraden. Het Algemeen Bestuur beslist op 9 juli over de vaststelling van de begroting.
Tot slot
Wij verzoeken u om uw reactie zo spoedig mogelijk, maar vóór 23 juni aan ons te sturen. Ook
voorlopige reacties of standpunten helpen ons bij de voorbereiding op de behandeling van de
Programmabegroting 2016 in het Algemeen Bestuur op 9 juli 2015.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
• R. Schwebke, financieel adviseur, 088443 3525, r.schwebke@ggdnog.nl
• T. Nijland, directiesecretaris, 088443 3270, t.nijland@ggdnog.nl.

Een afschrift van deze brief zenden wij aan de colleges van burgemeester en wethouders van de
deelnemende gemeenten.

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

O.W. ten Brinke
directeur/secretaris

A. Kleijer
voorzitter
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