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Onderwerp: Begroting 2023 GGD NOG

Beste mevrouw Baardman,

Onze gemeenteraad heeft op 23 juni 2022 de zienswijze op de Begroting 2023 van de GGD 
NOG vastgesteld. Onze zienswijze is als volgt:

Inhoudelijk kader
De begroting 2023 is in lijn met de kaders en doelen bij, en de afgegeven zienswijzen op, de 
Uitgangspuntennota. Wij kijken uit naar de Bestuursagenda die door het nieuwe Algemeen 
Bestuur zal worden opgesteld.

De inspanningen die voortkomen uit 'de Takendiscussie', en die gevat zijn in GGD NOG 
Robuust zijn al eerder besproken en daarom helder en akkoord. Wij zijn blij met de gezette 
stappen, en de verdere uitwerking van partnership met de deelnemende gemeenten. 

Financieel Kader
De voorgestelde indexering van 2,63% voor de inwonerbijdrage 2023 is juist toegepast, 
conform de eerder afgesproken indexeringssystematiek. 
In 2023 zal de inwonerbijdrage verder toenemen als gevolg van twee begrotingswijzigingen 
waarover is besloten in het AB van 18 november 2021: toevoeging “GGD NOG Robuust” en 
de toevoeging “Jeugd adolescenten”. 

De GGD dient scherp te blijven op de meerwaarde van samenwerkingsvormen. Het 
evalueren van de samenwerking en het duidelijk vermelden van besparingen als gevolg van 
samenwerking, moet de aandacht van de GGD blijven houden.

Het blijft nog altijd de bedoeling dat die vormen van samenwerking leiden tot een 
inverdieneffect, om de toenemende kosten te beperken. 
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Wij gaan ervan uit u met deze brief goed te informeren. Indien u nog vragen heeft over deze 
brief kunt u contact opnemen met onze adviseur, Tom Beskers. Hij is bereikbaar op 
telefoonnummer (0315) 292 292, of via e-mail: t.beskers@oude-ijsselstreek.nl en 
beantwoordt uw vragen graag.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix
secretaris

Otwin van Dijk
burgemeester

 

Deze brief/beschikking maakt onderdeel uit van een gedigitaliseerd proces en wordt daarom niet 
ondertekend
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