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Geacht bestuur,
Op 18 april 2016 hebt u ons college en de gemeenteraad van Doetinchem de concept
programmabegroting 2017 toegezonden. Onze gemeenteraad heeft de concept
programmabegroting in haar raad op 2 juni 2016 besproken en besloten tot de volgende
zienswijze.
Zienswijze
Wij stemmen in met de conceptprogrammabegroting 2017 van de GGD.
De voorgestelde Programmabegroting is in lijn met de kaders en doelen uit de
Uitgangspuntennota 2017 en de Bestuursagenda 2014-2018. De indeling in de zogenaamde
A,B,C,D taken draagt bij aan meer inzicht en steunt een betere regievoering.
De programmabegroting geeft inzicht in de indexering in relatie tot de kosten maar nu ook in
de indexering, gerelateerd aan de gemeentelijke inkomsten. Daar zijn wij tevreden mee. Het
draagt bij aan het nodige inzicht tussen onze eigen inkomsten in het gemeentefonds, de
uitgaven en het risico.
Het verschil tussen de ontwikkeling van het Gemeentefonds en de loon- en prijsontwikkeling
in de begroting 2017 van de GGD is 0,45%. Dit is voor ons acceptabel.
Aandachtspunten
Toch blijft de berekeningssystematiek van de indexering lokaal en regionaal nog steeds een
punt van aandacht omdat deze niet overeen komt met de aanpak van de GGD. Wij vinden het
wenselijk dat daar voor de volgende begroting overeenstemming over komt tussen enerzijds
gemeente Doetinchem, regiogemeenten Achterhoek en anderzijds de GGD NOG.
Zo lang de kosten voor asielzoekers niet gedekt zijn vinden wij het zaak dat het bestuur van de
GGD er alles aan doet om tenminste de kosten van de opvang bij het COA alsnog vergoed te
krijgen. Wij vinden het verder van belang dat het bestuur de lobby van VNG en GGD-GHOR
ondersteunt voor meer financiële middelen ‘collectieve preventie’ voor de statushouders. Wij
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zijn bereid om in regionaal verband als gemeente de lobby te ondersteunen via de VNG
(commissie gezondheid en welzijn).
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