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 Doetinchem, 22 mei 2019 
 
ALDUS VASTGESTELD 29 MEI 2019 
 
 
Conceptprogrammabegroting 2020 GGD 
Noord- en Oost-Gelderland 
 
 
Te besluiten om:  
1. Op de conceptprogrammabegroting 2020 van de GGD Noord- en Oost Gelderland (GGD NOG) 

als zienswijze in te brengen dat veel belang wordt gehecht aan de twee toezeggingen van 
het algemeen bestuur van de GGD NOG, te weten: 
- het instellen een ambtelijke commissie vanuit de gemeenten en GGD die zich gaat buigen 

over de indexeringssystematiek en 
- het onderzoek naar mogelijkheden voor besparingen die leiden tot verlaging van de 

inwonerbijdrage over het jaar 2020. 
2. Het dagelijks bestuur van de GGD NOG te informeren over deze zienswijze. 
 
Context  
De gemeente is volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) verplicht om een 
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden. Wij financieren de GGD 
Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) samen met 21 andere gemeenten op basis van een 
inwonerbijdrage. Gemeente Apeldoorn heeft de jeugdgezondheidszorg niet meer bij de GGD 
belegd. Dat deel financieren wij met 20 andere gemeenten. Daarnaast biedt de GGD aan diverse 
partijen op contractbasis andere producten aan.  
De portefeuillehouders volksgezondheid van de deelnemende gemeenten vormen samen het 
algemeen bestuur (AB) van de GGD. Er zit sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 
een nieuw AB. Dit heeft na haar aantreding een nieuw beleidskader opgesteld voor de GGD: de 
Bestuursagenda NOG gezonder 2019-2023. Op basis van die agenda en het Financiële en 
Beleidsmatige Kader voor de programmabegroting 2020 ligt thans de conceptprogramma-
begroting 2020 voor. U wordt gevraagd om voor 12 juni een zienswijze te geven over de 
programmabegroting. 
 
Beoogd effect 
Het algemeen bestuur van de GGD NOG kan bij de besluitvorming rekening houden met de 
ingebrachte zienswijzen. De zienswijze van gemeente Doetinchem houdt in dat de begroting 
ongewijzigd kan worden vastgesteld. 
 
Argumenten 
1.1. De begroting 2020 is opgesteld overeenkomstig het Financiële- en Beleidsmatige Kader  
Gemeente Doetinchem heeft ingestemd met het Financiële- en Beleidsmatige Kader Begroting 
2020. Een paar gemeenten hebben zienswijzen ingebracht over de wijze van indexering, 
gewenste bezuinigingen en doorgang van het programma “Nu niet zwanger” Het dagelijks 
bestuur streeft naar gemeentelijke financiering voor dit programma in het jaar 2020. De wijze 
waarop, collectief of plusproduct, is nog nadrukkelijk onderwerp van overleg tussen gemeenten 
en GGD. Dit overleg vindt in 2019 plaats. Bij de vaststelling van de conceptprogrammabegroting 
2020 in het algemeen bestuur is besloten dat een ambtelijke commissie van gemeenten en GGD 
zich gaat buigen over de indexeringssystematiek vanaf begrotingsjaar 2021. Daarnaast heeft het 
dagelijks bestuur toegezegd om te onderzoeken waar besparingen mogelijk zijn om te komen 
tot een verlaging van de inwonerbijdrage over het begrotingsjaar 2020. Door het expliciet 
inbrengen van deze twee toezeggingen in de zienswijze wordt het belang ervan benadrukt. 
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Financiën 
GGD begroting 2020 gemeente Doetinchem  
Het aantal inwoners van Doetinchem bedroeg op 31 december 2018 57.543. Dat betekent een 
begroting van:  
o € 450.645 voor de publieke gezondheid (inwonerbijdrage € 7,83); 
o € 456.457 voor de jeugdgezondheidszorg (inwonerbijdrage € 7,93); 
o € 907.102 totale begroting (inwonerbijdrage € 15,76). 
 
Vervolg 
De zienswijze van uw raad wordt ingebracht bij het dagelijks bestuur van de GGD NOG door 
voor 12 juni 2019 een brief met als bijlage het raadsbesluit toe te sturen aan het dagelijks 
bestuur. Het algemeen bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland beslist op 4 juli 2019 over 
de conceptprogrammabegroting 2020. 
 
Bijlagen 
1. Brief d.d. 11 april 2019 van de GGD NOG aan de raden van de gemeenten die deelnemen in 

GGD NOG. 
2. Conceptprogrammabegroting 2020 van de GGD NOG. 
3. Concept van de uitgaande brief van de gemeenteraad aan het dagelijks bestuur van de GGD 

NOG inzake de zienswijze.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
B.H.W. Lubbers    mr. M. Boumans MBA MPM 
 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Conceptprogrammabegroting 2020 
GGD Noord- en Oost-Gelderland; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. Op de conceptprogrammabegroting 2020 van de GGD Noord- en Oost Gelderland (GGD NOG) 

als zienswijze in te brengen dat veel belang wordt gehecht aan de twee toezeggingen van 
het Algemeen Bestuur van de GGD NOG, te weten: 
- het instellen een ambtelijke commissie vanuit de gemeenten en GGD die zich gaat buigen 

over de indexeringssystematiek en 
- het onderzoek naar mogelijkheden voor besparingen die leiden tot verlaging van de 

inwonerbijdrage over het jaar 2020.  
2. Het dagelijks bestuur van de GGD NOG te informeren over deze zienswijze. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 29 mei 2019, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


