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Concept-Programmabegroting 2023 GGD NOG en 1e en 2e begrotingswijziging 2023

Geachte raden,

Hierbij ontvangt u de concept-Programmabegroting 2023 van GGD Noord- en Oost-Gelderland en twee

concept-wijzigingen van deze begroting. Het algemeen bestuur van de GGD heeft deze stukken op 7 apr¡l

2022 besproken. Uw raad kan hierop een zienswijze indienen totT iuni2022.

Con ce pt- P rog rd m ma beg rotí n g 2023
ln december2O2L stuurden wijaan de raden de Uitgangspuntennota 2023. Die Uitgangspuntennota is

nader uitgewerkt in de concept-Programmabegroting. Hierin gaan wij ook in op de zienswijzen die wij van

de gemeenten op de Uitgangspuntennota 2023 hebben ontvangen.

Eerste begrotingswijziging 2023 - Verhoging inwonerbíidrage GGD NOG Robuust

Het algemeen bestuur stemde op 18 november 2027 in met de aanpak van zeven aandachtspunten uit de

notitie 'Koersnotitie in de praktijk brengen' en met de financiële uitwerking daarvan. Deze aanpak krijgt

vorm via het programma GGD NOG Robuust.

Tweede begrotingswijziging 2023 - Opnemen teugdgezondheid Adolescenten ìn de ínwonerbiidrage

Gemeenten bieden op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en het Besluit publieke gezondheid

een landelijk preventief gezondheidszorgpakket aan alle jeugdigen tot en met 18 jaar aan. Vanaf 2015

staat in het basispakket jeugdgezondheidszorg dat een structureel aanbod moet worden gedaan aan

jongeren vanaf 14 jaar. Door opname in de inwonerbijdrage worden de kosten van Jeugdgezondheid

Adolescenten evenwichtig verdeeld over de gemeenten.

Als u wilt redgeren, dan graag vóór 7 iuni 2022
Het algemeen bestuur, met de wethouders publieke gezondheid van de 22 gemeenten, beslist op 7 juli

2022 over de Programmabegroting 2O23 en over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

De raden kunnen met het oog hierop hun zienswijze op de concept-Programmabegroting 2023 en op de

voorstellen voor de begrotingswijzigingen naar voren brengen. De Wet gemeenschappelijke regelingen

schrijft hiertoe een achtwekentermijn voor.

Wij verzoeken de raden die willen reageren om vóór 7 juni 2022 hun zienswijze aan ons te sturen.

Daarmee kunnen wij tijdig een voorstel aan het algemeen bestuur van 7 juli 2022voorbereiden.
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Het kan zijn dat de tijd tot 7 juni a.s. te kort is om de concept-Programmabegroting en de voorstellen

voor het wijzigen van de begroting in uw raad te behandelen. Ook met voorlopige reacties of
standpunten kunt u ons helpen bij de voorbereiding van de besluitvorming in het algemeen bestuur.

Nadere informatie
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
¡ R. Schwebke, controller (tel. 088 - 443 3525, e-mail r.schwebke@sgdnos.nl ), of
o M. de Vries, beleidsadviseur (tel. 088 - 443 3401, e-mail m.devries@ggdnos.nl).

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur,

drs. Baardman,
directeur publieke gezondheid

e aa udesluijs MSc,

voorzitter
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