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Voorstellen nieuw beleid 2019
In 2019 zijn er nieuwe colleges van B&W en een nieuw GGD-bestuur. Dit nieuwe bestuur stelt
een nieuwe bestuursagenda op. Daarom doen wij in deze begroting alleen voorstellen voor
nieuw beleid bij drie actuele onderwerpen, die nu om een besluit vragen:
• rijksvaccinatieprogramma
• publieke gezondheidszorg statushouders
• gezondheidsmonitor EMOVO in praktijkonderwijs en mbo.
Voor het overige zetten wij in de Programmabegroting 2019 het bestaande beleid voort.

Als u wilt reageren, dan graag vóór 12juni
De raden kunnen tot 12 juni 2018 hun zienswijze op de ontwerp-begroting naar voren brengen.
DeWet gemeenschappelijke regelingen schrijft deze achtweken-termijn voor. U kunt in uw
afweging over de begroting 2019 ook de voorlopige Jaarrekening 2017 betrekken. Deze ontvangt
u vandaag ook. Het Algemeen Bestuur, met de wethouders publieke gezondheid van de 22
gemeenten, beslist op 5 juli 2018 over de Programmabegroting 2019.
Wij verzoeken de raden die willen reageren om vóór 12juni 2018 hun zienswijze aan ons te
sturen. Ook met voorlopige reacties of standpunten kunt u ons helpen bij de voorbereiding van
de besluitvorming in het Algemeen Bestuur.

Uitwerking Uitgangspunten nota en zienswijzen
In deze Programmabegroting hebben wij de Uitgangspuntennota 2019 uitgewerkt die u in
december 2017 heeft ontvangen.Ook gaan wij in op de zienswijzen op de Uitgangspuntennota
die gemeenten hebben ingediend.

Hierbij ontvangt u de concept-Programmabegroting 2019 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
U kunt desgewenst tot 12 juni 2018 uw zienswijze over de begroting en drie voorstellen nieuw
beleid aan ons sturen.

Geachte raden,

ThNI/018-Dir.017
16 april 2018
T. Nijland
t.nijland@ggdnog.nl
0884433270
concept-Programmabegroting 2019 GGD NOG
begroting
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Met vriendelijke groet,
het Dagelijks Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland,

Nadere informatie
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
• R. Schwebke, controller (tel. 088 - 4433525, e-mail r.schwebke@ggdnog.nl ), of
• T. Nijland, directiesecretaris (tel. 088 - 4433270, e-mail t.nijland@ggdnog.nl).
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