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Aan de raad
Inleiding
Het algemeen bestuur van de GGD Brabant- Zuidoost heeft de kadernota 2022 opgesteld als
opmaat voor de Begroting 2022 die in maart 2021 aan gemeenten zal worden aangeboden De
Kadernota 2022 wordt ter kennisname aan uw raad aangeboden.
Beslispunten
1 Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de Kadernota 2022

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 1 april 2021
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
-Beoogd effect
Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost ( hierna te noemen GGD) wil de 21
gemeenten in onze regio inzicht geven in de missie en taken van de GGD, de
ontwikkelingen die voor de GGD relevant zijn en de bestuursopdracht die aan de GGD
gegeven is. De kadernota is de opmaat voor de begroting 2022 die in maart 2021 wordt
aangeboden.

Duurzaamheid
De GGD draagt bij aan het derde doel van de SDG: Goede gezondheid en welzijn voor
iedereen door preventie en monitoring.

Argumenten
1.1 De raad wordt tijdig meegenomen bij relevante ontwikkelingen.
De kadernota 2022 is de opmaat voor de Begroting 2022 die in maart 2021 aan gemeenten
wordt aangeboden. Bijgaande Kadernota geeft inzicht in de missie en taken van de GGD,
de ontwikkelingen die voor de GGD relevant zijn, de bestuursopdracht die aan de GGD
gegeven is en geeft een meerjarige financiële doorkijk.
1.2 Opmerkingen op de Kadernota kunnen worden gemaakt tijdens de
commissievergadering.
De raad wordt in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken over de aangeboden
Kadernota 2022. Deze worden schriftelijk aan de GGD toegezonden. Het college heeft
inhoudelijk geen opmerkingen.

Kanttekeningen
n.v.t.
Financiën
De door de GGD vermelde indicatieve gemeentelijke bijdrage past binnen de begroting van
de gemeente Gemert-Bakel.
Uitvoering
Er is geen zienswijzeprocedure bij de Kadernota 2022. Opmerkingen kunnen worden
meegenomen tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD .

Bijlagen
1. aanbiedingsbrief GGD Kadernota 2022
2. Kadernota 2022
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