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Geachte raden,

Inleiding
Hierbij nodigen wij u uit om uw zienswijze te geven over de Bestuursagenda 2019 – 2023 van GGD Noorden Oost-Gelderland en over de uitgangspunten voor de begroting 2020.

Bestuursagenda 2019 - 2023
Het Algemeen Bestuur heeft het concept van de Bestuursagenda op 22 november 2018 vastgesteld. U
treft dit concept bij deze brief aan. Het Algemeen Bestuur steunt de Bestuursagenda, maar heeft ook
aangegeven dat de Bestuursagenda nogal algemeen is. Wij benadrukken dat de Bestuursagenda bedoeld
is als kader voor de komende jaren. Samen met de gemeenten willen wij dit kader uitwerken. Hiervoor
ontvangen wij graag suggesties en voorstellen van gemeenten.
De gemeenteraden kunnen tot 1 maart 2019 hun zienswijzen op de Bestuursagenda geven. Uw
zienswijzen verwerken wij in ons voorstel voor de definitieve Bestuursagenda 2019 – 2023 en bij de
uitwerking ervan. Op 11 april 2019 stelt het Algemeen Bestuur de Bestuursagenda vast.

Uitgangspuntennota begroting 2020
Wij informeren u ieder jaar over de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het komende
begrotingsjaar. Dit omvat ook een voorstel voor de indexering en de aankondiging van mogelijk nieuw
beleid.
Wij stellen – met instemming van het Algemeen Bestuur – geen uitgangspuntennota op voor de begroting
2020. Ten eerste ontbreekt een kader hiervoor, omdat de Bestuursagenda 2019-2023 nog niet definitief
vastgesteld is. Ten tweede hoeven de raden dan niet op twee (deels overlappende) beleidsdocumenten te
reageren.
De belangrijkste ontwikkelingen - voor zover deze niet zijn opgenomen in de Bestuursagenda verwoorden wij in een beknopte brief aan de raden, die u eveneens bijgevoegd aantreft.
Ook hierop kunt u tot 1 maart 2019 uw zienswijzen geven. Deze zienswijzen nemen wij mee bij het
opstellen van de programmabegroting 2020. Het Algemeen Bestuur bespreekt deze ook op 11 april 2019.
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Verzoek aan de gemeenteraden
Samenvattend vragen wij de gemeenteraden om vóór 1 maart 2019 hun zienswijzen te geven op de
concept Bestuursagenda 2019 – 2023 NOG Gezonder en op het financiële en beleidsmatige kader 2020.
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