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Geachte raadsgriffier,
In kader van het begrotingstraject heeft de GGD Zuid Limburg in nauwe samenwerking
met de Zuid-Limburgse gemeenten de 1e begrotingswijziging 2019 opgesteld. Graag
bieden wij u deze begrotingswijziging ter zienswijze aan.
In deze begrotingswijziging is, in aansluiting op de eerder met uw raad gemaakte
afspraken, een incidentele uitbreiding in het kader van jeugdgezondheidszorg 4-18
opgenomen. Daarnaast is er een wijziging als gevolg van het besluit om de taakuitvoering voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor de doelgroep 0-18 in te vullen en
de financiering (kassiersfunctie) over te dragen aan de GGD Zuid Limburg. Het deel dat
is opgenomen in deze begrotingswijziging heeft betrekking op het RVP 0-4 jaar.
Gelijktijdig met deze begrotingswijziging is aan het college de bijbehorende overeenkomst inzake het RVP aangeboden. Een derde onderdeel heeft betrekking op Veilig Thuis
en hangt één op één samen met de aanscherping van de Wet meldcode per 1 januari 2019.
Zienswijze en vaststelling
Vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2019, is een verantwoordelijkheid van het
Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg. Alvorens dit document ter besluitvorming
wordt voorgelegd, heeft u de mogelijkheid om vóór 15 november a.s. een zienswijze
kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. Wij nodigen u daartoe van harte uit.
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Uw reactie
U kunt uw schriftelijke zienswijze n.a.v. de 1e begrotingswijziging 2019 sturen naar:
GGD Zuid Limburg,
T.a.v. Petra Lamberts, bestuurs- en directiesecretaris
Postbus 33
6400 AA Heerlen
Een reactie per mail kan gestuurd worden aan petra.lamberts@ggdzl.nl
Het Dagelijks Bestuur zal de 1e begrotingswijziging 2019 samen met de ontvangen
zienswijzen aanbieden aan het Algemeen Bestuur van 28 november aanstaande.

Met vriendelijke groet,

M.A.H. Clermonts – Aretz
Bestuursvoorzitter GGD Zuid Limburg
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