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Geachte mevrouw, heer,
Hierbij ontvangt u informatie van GGD Noord- en Oost-Gelderland over de planning in 2018. Het
gaat over de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de begrotingsprocedure. Ook ga ik in
op de introductie van nieuwe raadsleden na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

1. Vergaderingen Algemeen Bestuur in 2018
Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD bestaat uit de wethouders publieke gezondheid van de
22 deelnemende gemeenten. In 2018 zijn vergaderingen gepland op:
 donderdag 15 februari
 donderdag 12 april
 donderdag 5 juli
 donderdag 22 november.
De vergaderingen zijn openbaar. Aanvang: 14.15 uur, plaats: GGD-kantoor (vergaderruimte
Engelenburg), Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld.
De vergaderstukken voor de AB-vergaderingen staan drie weken vóór de vergadering op de
website van de GGD. U vindt ze op www.ggdnog.nl onder de tab ‘gemeenten’.
Na de vergaderingen stuurt de GGD de concept-verslagen zo spoedig mogelijk aan de raden.
Dat gebeurt per e-mail via de colleges van B&W. De GGD plaatst de verslagen ook op de
website.

2. Reactietermijn Uitgangspuntennota 2019
Het Dagelijks Bestuur (DB) brengt jaarlijks een Uitgangspuntennota uit. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft dit voor. In de nota staan de inhoudelijke en financiële
uitgangspunten voor de begroting van het volgende jaar. De planning voor de
Uitgangspuntennota 2019 is als volgt:




7 december 2017
tot 1 maart
15 februari

het DB stuurt de Uitgangspuntennota aan de raden
de raden kunnen reageren op Uitgangspuntennota
het AB GGD bespreekt de Uitgangspuntennota.
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3. Toezending jaarrekening 2017
De voorlopige Jaarrekening 2017 ontvangt u in april 2018. Dit zal zijn vóór 15 april, zoals de Wgr
voorschrijft. Zo kunt u de voorlopige jaarrekening betrekken bij uw oordeel over de begroting
2019 van de GGD.

4. Reactietermijn Programmabegroting 2019
Het DB werkt de Uitgangspuntennota en de reacties erop uit in de Programmabegroting. De Wgr
bepaalt dat de raden ten minste acht weken hebben om te reageren. De planning voor de
Programmabegroting 2019 ziet er volgt uit:



12 april
17 april



van 17 april tot 12 juni



5 juli

het AB GGD bespreekt de concept-Programmabegroting
het DB GGD stuurt de concept-Programmabegroting aan de
gemeenteraden
de gemeenteraden kunnen hun zienswijze geven op de
concept-Programmabegroting
het AB beslist over de vaststelling van de Programmabegroting

5. Na de gemeenteraadsverkiezingen
Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De GGD werkt graag mee aan de
introductie van de nieuwe raadsleden. Wij overwegen om bijeenkomsten te organiseren in de
drie regio’s Achterhoek, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord-Veluwe. Als u hierover ideeën
heeft, dan hoor ik dat graag. Ook hoor ik graag of wij een bijdrage kunnen leveren aan uw eigen
introductie-actviteiten voor nieuwe raadsleden.
Verder wijzen de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders een nieuw lid aan voor het
Algemeen Bestuur van de GGD. Hierover informeert het Dagelijks Bestuur de colleges nog apart.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Een afschrift van deze brief stuur
ik aan de colleges van B&W.
Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland,

D.W. ten Brinke
directeur publieke gezondheid
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