
 
 
 
 
 
  
GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Mevrouw J. Baardman    
 
Postbus 3  
 
7200 AA  ZUTPHEN  
  
 
 
 
verzenddatum: 28 mei 2021 onderwerp: zienswijze 
ons kenmerk: 1421508 / 1630492 uw kenmerk: JB/mdv/21-dir-012 
inlichtingen bij: mevrouw L. van Leeuwe uw brief van: 9 april 2021 
telefoonnummer: (0314) 377 319 bijlage -- 
 
 
 
Geachte mevrouw Baardman, 
 

 

U hebt ons college en de gemeenteraad van Doetinchem op 9 april 2021 de concept 
programmabegroting 2022 toegezonden. U hebt tegelijkertijd een voorstel tot nieuw 
beleid gedaan wat leidt tot een voorstel voor de eerste begrotingswijziging van de 
concept programmabegroting 2022. Onze gemeenteraad heeft de nota evenals het 
voorstel voor de eerste begrotingswijziging in haar raad op 27 mei 2021 besproken en 
besloten tot de volgende reactie. 
 
Zienswijze conceptprogrammabegroting 2022 
De concept programmabegroting 2022 is inhoudelijk en financieel in lijn met de kaders en 
doelen uit de Bestuursagenda 2019-2023 en de Uitgangspuntennota 2022. De GGD heeft 
rekening gehouden met de zienswijzen van gemeente(n). Het blijft echter onduidelijk wat 
de invloed is van de takendiscussie op de programmabegroting 2022.  
 
U stelde in de begroting 2021 dat u in 2020 een takendiscussie zou voeren met de intentie 
om de uitkomsten daarvan te verwerken in de programmabegroting 2022. Deze begroting 
ligt nu in concept voor. De uitkomsten van de takendiscussie zijn daarin niet verwerkt. De 
uitvoering van deze discussie verloopt trager dan gepland. Wij verzoeken u daarom 
dringend nog dit jaar de uitkomsten van de takendiscussie te presenteren met de impact 
daarvan op de programmabegroting 2022. Dit moet de nodige duidelijkheid verschaffen 
over de vraag welke GGD wij willen hebben maar ook over de bijbehorende vraag of en 
welke mogelijkheden er liggen tot besparingen. 
 
Geen zienswijze eerste begrotingswijziging 2022 
Wij kunnen ons vinden in de eerste begrotingswijziging die de financiering van de 
uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma borgt.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
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