Aan de raden van de gemeenten
die deelnemen in de GGD Hart voor Brabant

Kenmerk:

UIT-19041349

Datum:

12 april 2019

Behandeld door:

R. Hoogedoorn

E-mail:

r.hoogedoorn@ggdhvb.nl

Onderwerp:

jaarstukken 2018 en begroting 2020 GGD Hart voor Brabant

Geachte raad,
Hierbij sturen wij u de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van de GGD Hart voor Brabant.
Het algemeen bestuur van de GGD stelt deze stukken vast op 4 juli. Hieronder lichten wij ze toe.

Jaarstukken 2018
In het jaarverslag leest u wat we bereikten, in verhalen en met cijfers. Het verslag is een online versie,
met een bijlage over onze bedrijfsvoering en een overzicht per gemeente van een aantal prestaties.
In de jaarrekening 2018 staan de financiën. We sluiten het jaar af met een positief saldo van € 357.164.
Begroting 2020
De begroting past binnen de kadernota die het algemeen bestuur vaststelde, waarbij hij rekening hield
met uw zienswijze, zie daarvoor de bijlage. In de begroting beschrijven we op een compacte manier
wat we in 2020 in de publieke gezondheid willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen.
Het grootste deel bestaat uit het werk dat we al doen en blijven doen. Verder staan in de begroting
2020 ook vijf programma’s waarin we de beleidsvisie 2019-2023 concreet willen maken.
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Zienswijze op begroting
Op 4 juli neemt het algemeen bestuur een besluit over de jaarstukken en de begroting. Conform artikel
35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze geven op onze begroting.
Als daar behoefte aan is, komen we de stukken graag toelichten. Neemt u dan contact op met René
van Kessel, directiesecretaris, r.van.kessel@ggdhvb.nl of 088 368 6009.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant,
namens deze,

C.J.M.A. van Esch
directeur publieke gezondheid

Bijlagen (verstuurd per e-mail):
1. zienswijzen gemeenten op de kadernota 2020 GGD Hart voor Brabant, zoals besproken door
het algemeen bestuur;
2. kadernota 2020 GGD Hart voor Brabant, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur;
3. begroting 2020 GGD Hart voor Brabant;
4. jaarstukken 2018 GGD Hart voor Brabant, waaronder het online jaarverslag;
5. accountantsverslag 2018 GGD Hart voor Brabant.

CC: de ambtenaar volksgezondheid.
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