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Voorgestelde beslissing:

1. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de GGD Noord- en Oost Gelderland (de portefeuillehouder 
volksgezondheid) mee te geven in te stemmen met de (concept)programmabegroting GGD Noord- en Oost-
Gelderland 2014

Aanleiding
Op 25 april 2013 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD Noord- en Oost Gelderland (GGD NOG) 
ingestemd met de (concept)programmabegroting GGD NOG 2014. De (concept)begroting wordt voordat hij 
wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur aan alle gemeenteraden voorgelegd. De gemeenteraad kan 
daarbij haar zienswijze naar voren brengen en meegeven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur 
(portefeuillehouder volksgezondheid).
Voorafgaand aan de (concept)begroting heeft de GGD dit jaar voor het eerst een nota uitgebracht met de 
inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar. Deze uitgangspuntennota 2014 
is ter kennisgeving aan de gemeenteraad aangeboden.
Bij dit voorstel is een toelichting op de begroting toegevoegd. Voor uitvoerige achtergrondinformatie wordt u 
verwezen naar de (concept)programmabegroting GGD NOG 2014 met aanbiedingsbrief. 

Wat wordt met beslissing bereikt
• Als gemeentelijke organisatie voor publieke gezondheid bewaakt, beschermt en bevordert de GGD 

de gezondheid van de 812.000 inwoners van de regio Noord- en Oost Gelderland
• De raad krijgt de gelegenheid om haar zienswijze over de programmabegroting kenbaar te maken 

aan het Algemeen Bestuur

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1. Gezondheid is voor de inwoners belangrijk om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven
Denk hierbij aan: te kunnen werken, leren, sporten, spelen, zorgen en vrijwilligerswerk doen.

2. Het betreft de uitvoering van het basispakket van wettelijke taken
Deze wettelijke taken vloeien voort uit de Wet publieke gezondheid, ter bevordering en 
bescherming van de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek.

3. Het instemmen is een gevolg van de gemeenschappelijke regeling
GGD Noord- en Oost Gelderland is een gemeenschappelijke regeling van 21 gemeenten in de 
veiligheid- en gezondheidsregio Noord- en Oost Gelderland waar Oude IJsselstreek aan 
deelneemt.

Kosten, baten, dekking
De voorlopige inwonerbijdrage in 2014 voor de gemeente Oude IJsselstreek is € 541.197,- (€ 13,61 x 39.775 
inwoners). Dit is opgenomen in de programmabegroting 2014-2017 van de gemeente Oude IJsselstreek.
De gemeenten stellen via het AB jaarlijks in het eerste kwartaal de financiële kaders voor de GGD vast. Het 
AB heeft ingestemd met de financiële uitgangspunten, de indexcijfers en rentepercentages voor 2014. 
Uitgangspunt is de indexeringssystematiek van de gemeente Apeldoorn.



Uitvoering

Planning
Na de behandeling in de AB-vergadering van 25 april 2013 en verzending aan de gemeenteraden ziet de 
planning voor de vaststelling van de programmabegroting er als volgt uit:

• 1 mei t/m 12 juni zes wekentermijn waarin gemeenten kunnen reageren

• 4 juli vaststelling begroting door het AB

Communicatie
De zienswijze van de raad wordt schriftelijk en per mail aan de GGD gemeld.
Op 4 juli wordt de begroting behandeld in het Algemeen Bestuur van de GGD. Na vaststelling van de 
begroting door het AB zijn alle deelnemende gemeenten gehouden deze inwonerbijdrage te betalen.
De GGD is op de hoogte van het feit dat de programmabegroting GGD NOG 2014 gepland staat voor de 
raadsvergadering van 27 juni 2013.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga J.P.M. Alberse
secretaris burgemeester


