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Aan de raad
Inleiding
Het algemeen bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost heeft de Kadernota 2017 opgesteld als
opmaat voor de Begroting 2017 die in april 2016 aan gemeenten zal worden aangeboden.
De Kadernota 2017 wordt ter kennisname aan uw raad aangeboden.
Beslispunten
1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de Kadernota 2017 zoals aangeboden door
de GGD.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie sociaal domein en volkshuisvesting d.d. 7 januari 2016, waar door middel van
een presentatie de Kadernota zal worden toegelicht.
Beoogd effect
Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost wil de 21 gemeenten in onze regio
inzicht geven in de doelstellingen en taken van de GGD in het licht van de
maatschappelijke ontwikkelingen en de lokale uitdagingen. De Kadernota is de opmaat
voor de begroting 2017 die in april 2016 wordt aangeboden.
Argumenten
1.De raad wordt tijdig meegenomen bij relevante ontwikkelingen
De Kadernota 2017 is de opmaat voor de Begroting 2017 die in april 2016 aan gemeenten wordt
aangeboden. Bijgaande Kadernota geeft inzicht in de opdracht van de GGD, de ontwikkelingen
die voor de GGD relevant zijn, de wijze waarop de GGD op deze ontwikkelingen inspeelt en
geeft een meerjarige financiële doorkijk.
Financiën
Met de Kadernota wordt uw raad meegenomen in de ontwikkelingen, die vervolgens vertaald
worden in de Begroting voor 2017. Deze Begroting wordt in april 2016 aan uw raad voorgelegd.
Op de Begroting 2017 kunnen door uw raad zienswijzen worden ingediend.
Uitvoering
Voordat de Kadernota 2017 aan uw raad ter kennisname is aangeboden heeft de GGD door
middel van een presentatie tijdens de commissie Sociaal Domein en Volkshuisvesting d.d. 7-12016 de inhoud van de Kadernota toegelicht.
De Begroting 2017, waarop door de raad zienswijzen kenbaar kunnen worden gemaakt, wordt
door de GGD in april 2016 aan gemeenten aangeboden.
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