
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: ThN//016-Dir.029 
Datum: 18 april 2016 
Behandeld door:  T. Nijland 
E-mail: t.nijland@ggdnog.nl 
Telefoonnummer: 088 443 3270 
Onderwerp: concept-Programmabegroting 2017 GGD NOG 

 
 
Geachte raden, 
 
Hierbij ontvangt u de concept-Programmabegroting 2017 van GGD Noord- en Oost-Gelderland. 
Het Algemeen Bestuur van GGD NOG heeft op 14 april 2016 de concept-Programmabegroting 
2017 besproken. Ter informatie hebben wij ons voorstel aan het Algemeen Bestuur bij deze brief 
gevoegd. U kunt desgewenst tot 14 juni 2016 uw zienswijze over de concept-Programma-
begroting 2017 aan ons sturen.  
 
In deze programmabegroting hebben wij de Uitgangspuntennota 2017 uitgewerkt. De raden en 
colleges van B&W hebben de Uitgangspuntennota 2017 half december 2015 ontvangen. De 
uitgangspuntennota bevat de ‘algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het volgende 
jaar’. Verscheidene gemeenten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze 
te geven. 
 
Op 13 april 2016 heeft u de voorlopige Jaarrekening 2015 van GGD NOG ontvangen, die u in uw 
afweging over de GGD-begroting 2017 kunt betrekken.  
 
Wij verzoeken de raden die willen reageren om vóór 14 juni 2016 hun zienswijze aan ons te 
sturen. Ook met voorlopige reacties of standpunten kunt u ons helpen bij de voorbereiding van 
de besluitvorming in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur beslist in zijn vergadering 
van 7 juli 2016 over de Programmabegroting 2017. 
 
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met: 

 R. Schwebke, intern 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 van GGD Noord- en Oost-Gelderland,  
 
 
 
 
D.W. ten Brinke    A. Kleijer 
directeur/secretaris    voorzitter 
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