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Geachte heer ten Brinke, 
 

 

Op 17 april 2018 hebt u ons college en de gemeenteraad van Doetinchem de concept 
programmabegroting 2019 toegezonden. Onze gemeenteraad heeft de nota in haar raad 
op 31 mei 2018 besproken en besloten tot de volgende reactie. 
 
Zienswijze jaarstukken 2017 
Wij zijn tevreden over het jaarverslag en rekening 2017. Wij zien graag het voorstel van 
het Dagelijks Bestuur in het najaar tegemoet over een optimaler risicomanagement en 
weerstandvermogen. 
 
Zienswijze conceptprogrammabegroting 2019 
Wij hebben geen behoefte aan een verdere zienswijze. Wij kunnen ons vinden in de 
Programmabegroting 2019 van de GGD. Deze is inhoudelijk en financieel grotendeels in 
lijn met de voorgaande Uitgangspuntennota’s en de Bestuursagenda 2014-2018.  
 
Zienswijze 1e wijziging programmabegroting 2019 
U doet drie nieuwe beleidsvoorstellen. Wij verzoeken u bij de 1e wijziging van de 
programmabegroting rekening te houden met de onderstaande aandachtspunten. 
 

 Het Rijksvaccinatieprogramma is een wettelijke verplichting die bestuurlijk bij 
gemeenten is neer gelegd. Wij moeten er op vertrouwen dat het Rijk ons als 
gemeenten een kosten dekkend budget geeft. En wij vragen van u een efficiënte 
uitvoering van dit programma. 

 

 Publieke gezondheidszorg statushouders vroeg extra inzet door de verhoogde 
instroom van statushouders in 2016-2017. De aantallen zijn inmiddels gedaald. U 
geeft een onderbouwing waarom een blijvende extra inzet noodzakelijk blijft. Wij 
kunnen ons vinden in de argumenten.  

 

 De uitbreiding van E-movo naar het MBO en praktijkonderwijs ondersteunen wij 
van harte. Wij vragen van de GGD een inspanning om de resultaten daarvan niet 
alleen aan de scholen maar ook aan gemeenten terug te koppelen. Wij realiseren 
ons dat de scholen daar aan moeten mee werken.  
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