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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden

Geacht Bestuur, 

Op 8 april 2022 heeft u ons de Concept-Programmabegroting 2023 gestuurd voor de GGD NOG met de 
uitnodiging om hierop voor 7 juni een zienswijze te sturen. De gemeenteraad van Apeldoorn heeft de 
Programmabegroting voor 2023 besproken en komt tot de volgende zienswijze. 

. 
a. In de Concept-Programmabegroting 2023 staat aangegeven dat de GGD NOG middels preventie 

en gezondheidsbevordering werkt aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. De gemeente 
Apeldoorn zou graag de inzet op gezondheid, waaronder ook specifiek van kwetsbare groepen, 
terug zien in de monitoring/ jaarstukken. 

b. De gemeente Apeldoorn staat achter GGD Robuust. De raad verzoekt de GGD NOG om 
gemeenten niet alleen mee te nemen in de monitoring van GGD Robuust of om ambtenaren 
indien noodzakelijk te betrekken bij de uitvoering, maar om met een voorstel te komen hoe 
gemeenten betrokken worden bij keuzemogelijkheden in de uitvoering van GGD Robuust die 

c. De gemeente Apeldoorn hecht veel waarde aan het toegankelijk en helder communiceren naar 
inwoners en gaat bij alle vormen van communicatie naar inwoners uit van B1 taalniveau. Tevens 

stimuleert ook de verbonden partijen, waaronder de GGD NOG,  bij alle communicatie naar 
inwoners uit te gaan van B1 taalniveau. 
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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden

d. De gemeente Apeldoorn waardeert de terugkoppeling van de GGD NOG van de zienswijzen van 
de verschillende gemeenten op de uitgangspuntennota GGD NOG 2023 en de reactie van de 
GGD NOG hierop. De gemeente Apeldoorn verzoekt de GGD NOG om ook de verzamelde 
zienswijzen op de programmabegroting 2023 en de reactie van de GGD NOG hierop met de 
gemeente Apeldoorn te delen binnen 3 maanden na indiening.  

Met inachtneming van bovenstaande kunnen wij  instemmen met de Programmabegroting 2023.  

Financieel 
Wij kunnen instemmen met de voorgestelde berekening en begroting.  

de gemeenteraad van Apeldoorn,  

drs. M. Stam 
waarnemend Raadsgriffier 

A.J.M. Heerts 
Voorzitter 
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Geachte mevrouw Baardman, 
 
Op 13 april 2022 ontvingen wij uw brief waarin u ons de mogelijkheid geeft een zienswijze in te dienen op 
de begroting 2023. 
In de raadsvergadering van 19 mei hebben wij het besluit genomen om een zienswijze in te dienen. 
 
Zienswijze op de begroting 2023 GGD NOG 

positie van de gemeente. Wij hebben u verzocht om terughoudend te zijn met kostenstijgingen in de 
begroting 2023 en de gemeentelijke bijdrage. In de begroting 2023 zien wij nu dat er sprake is van een 
stijging van de inwonersbijdrage voor zowel de publieke gezondheid als de jeugdgezondheid 
adolescenten. 
 
GGD Robuust 
Door de inzet van het overschot 2021 vallen incidentele kosten voor GGD Robuust in 2023 lager uit voor 
gemeenten. Wij kunnen hiermee instemmen. 
Een onderdeel van GGD Robuust betreft de samenwerking met Het Service Centrum (HSC) en de 
Veiligheidsregio (VNOG). Deze samenwerking zou naar verwachting over een periode van 5 jaar tot een 
kostenbesparing kunnen leiden. Wij hebben hiermee ingestemd en verwachten dat er actie op 
ondernomen wordt. In de stukken die u ons heeft toegezonden staat wel het voornemen om de 
mogelijkheden te onderzoeken maar niet welke stappen hierin gemaakt zijn. Wij verzoeken u om ons 
tijdig te informeren over de voortgang hiervan. De te verwachten kostenbesparing willen wij terugzien in 
de inwonersbijdrage. 
 
Indexering bij uitzonderlijke situatie 

-- als gevolg van de CPB-cijfers 
voor de indexering. Wij realiseren ons dat er afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de jaarlijkse 
indexering wordt berekend. Echter, de huidige prijsstijgingen en toenemende inflatie zijn een 
uitzonderlijke situatie. Elk huishouden en elke organisatie ondervindt hiervan de gevolgen. Daarbij wordt 
verwacht dat een ieder maatregelen treft om de problemen het hoofd te bieden. Wij vinden het daarom 

lgen van de hogere index volledig door te rekenen naar de 
gemeentelijke bijdrage. Wij verwachten dat de GGD nadenkt over besparingsmogelijkheden en deze 
voorlegt aan de gemeenten, alvorens met een begrotingswijziging te komen. 
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Jeugdgezondheid adolescenten 
De kosten voor de gemeente Brummen voor de jeugdgezondheid adolescenten zijn ten opzichte van 
2021 bijna verdubbeld. Extra aandacht voor mentale problemen -zoals stress of somberheid- en leefstijl 
van jongeren vinden wij belangrijk. Wij verwachten dat de preventieve inzet van de GGD gericht op 
adolescenten op termijn leidt tot een lagere inzet voor de jeugdzorg. Wij verzoeken u daarom om samen 
met onze ambtenaren in overleg te treden over de monitoring van deze doelgroep zodat wij op termijn 
concrete resultaten van uw inzet terug kunnen zien. 
 
Wij vertrouwen erop met bovenstaande zienswijze voldoende input te hebben geleverd voor de 
definitieve programmabegroting 2023. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de gemeenteraad van Brummen, 
 
 
 
 
 
D. Balduk, 
Griffier  
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Op 8 april ontvingen wij de concept Programmabegroting 2023, inclusief twee begrotingswijzigingen, 
van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.  

U gaf in uw begeleidende brief aan dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om voor 7 juni 2022 een 

mededeling dat u - indien nodig - te zijner tijd met een voorstel voor een begrotingswijziging op de 
indexering van de inwonerbijdrage zult komen.  

Wij willen u hierbij laten weten dat de raad ons voorstel heeft overgenomen. De raad gaat ervan uit dat 
het indexeringspercentage maximaal de prijsontwikkeling 2023 van het Bruto Binnenlands Product, 
zoals opgenomen in de meicirculaire 2022 Algemene Uitkering Gemeentefonds, zal bedragen. 

Met vriendelijke groet, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

De burgemeester,                                           de secretaris, 

Ir. J.N. Rozendaal J. Hofstede 
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Wij dienen geen zienswijze in op de concept programmabegroting 2023, de 1e en 2e 
begrotingswijziging 2023 en de jaarstukken 2021 van de GGDNOG. 
In onze brief van 24 februari 2022 hebben wij al aangegeven geen zienswijze op de  
uitgangspuntennota 2023 in te dienen. Er zijn geen inhoudelijke tussentijdse ontwikkelingen die in 
deze fase tot een zienswijze leiden.  
 
Wel verzoeken wij u tegemoet te komen aan uw toezegging om de 7 aandachtspunten uit het traject 
GGD Robuust uit te werken in een plan van aanpak en deze te overleggen aan de leden van het 
algemeen bestuur c.q. aan te geven wanneer dit gaat plaatsvinden.  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, 
A.M. Weststrate,   dra. Th.A.J. Burmanje, 
secretaris,    burgemeester, 
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Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Op 8 april 2022 heeft u aan onze raad ter kennisname uw programmabegroting 2023 gestuurd met de 
mogelijkheid aan onze raad om hierop een zienswijze te geven. Tevens ontving onze gemeenteraad 
ter kennisname uw jaarrekening 2021. In deze brief informeren wij u over onze bevindingen. 

Wij hebben kennis genomen van uw jaarrekening 2021 en programmabegroting 2023. Wij kunnen ons 
hierin vinden en zien geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Vanzelfsprekend gaan we er 
wel van uit dat u er naar streeft de kosten naar aanleiding van de begrotingswijzigingen voor 
gemeenten te beperken.

Vragen?
Wij verzoeken u bij eventuele correspondentie ons kenmerk en zaaknummer te vermelden. Heeft u 
vragen, dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar. U kunt hem/haar bereiken via 
ons centrale telefoonnummer (0573) 28 92 22. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur 
tot 17.00 uur.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Lochem,

D. Kerkdijk
Secretaris burgemeester

Afschrift aan: griffie@lochem.nl













Vermeld bij contact en correspondentie het zaaknummer. Wij kunnen u dan sneller van dienst zijn.

Geacht Bestuur,

Wij hebben op 8 april 2022 de Jaarstukken 2021 van de GGD NOG en de (concept)  
Programmabegroting 2023 van de GGD NOG van u ontvangen.  
 
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering op 25 mei 2022 kennis genomen van de 
Jaarstukken 2021 en deze akkoord bevonden. Wij zullen dan ook geen zienswijze indienen 
ten aanzien van de Jaarstukken 2021.  
 
De raad heeft tevens besloten in te stemmen met de (concept) Programmabegroting 2023 
en de 1e en 2e begrotingswijziging van de (concept) Programmabegroting 2023. Ten 
aanzien van deze stukken is eveneens besloten geen zienswijze in te dienen.

Met vriendelijke groet,

Rita Lankveld 
Beleidsadviseur Team Mens en Maatschappij
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