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Geacht Bestuur,
Op 14 april 2015 hebben wij uw concept-Programmabegroting 2016, de Eerste
begrotingswijziging, de Jaarrekening 2014 en de Kadernota 2016 ontvangen.
De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft kennis genomen van deze stukken en in
deze brief geven wij onze zienswijze op de concept-Programmabegroting 2016 en de
Eerste begrotingswijziging 2015. Wij zien geen noodzaak om op de Jaarrekening 2014
en de Kadernota 2016 een zienswijze in te dienen.
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Zienswijze op Eerste begrotingswijziging 2015
Conform de gemaakte afspraak met betrekking tot teruggave door de gemeente van de
BTW-compensatie wordt door u een bedrag van € 200.000,- in mindering gebracht op
de inwonersbijdrage. Bij een mindere compensatie zal het verschil binnen de GGDbegroting worden opgevangen. Indien dit bedrag echter oploopt tot boven de
€ 200.000,- is het voordeel voor de GGD. Naar onze mening moet jaarlijks door de GGD
aangegeven worden hoeveel BTW er gecompenseerd is en als dit bedrag hoger is dan
€ 200.000,- dan moet dit tot uiting komen bij de jaarrekening en onderdeel van de
besluitvorming over het jaarresultaat zijn.
Zienswijze op Programmabegroting 2016
In het najaar van 2014 is door het Algemeen Bestuur van de GGD gekozen om de
gemeentelijke bijdragen in de budgetperiode 2016-2019 te blijven indexeren volgens het
door Centraal Planbureau (CPB) voor het begrotingsjaar gepubliceerde indexcijfer voor
de consumptieve overheidsbestedingen. De gemeente Gemert-Bakel hanteert zelf
echter een nullijn en indexeert daarom niet. Zo worden bijvoorbeeld de subsidies op
professionele instellingen al enkele jaren niet meer geïndexeerd. Het is dan ook de
wens van de gemeente Gemert-Bakel dat ook de GGD, als een verlengstuk van de
gemeente in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, geen indexering toepast.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Marieke van der Burgt. Mail
naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of
bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
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Hoogachtend,
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening
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