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Kadernota 2019

Geacht College en geachte Raad,
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het Dagelijks Bestuur, vóór 15 april van het jaar
voorafgaande aan dat waar de begroting betrekking op heeft, de algemene financiële en beleidsmatige
kaders aan de raden van de deelnemers in de GR te zenden.
In de “Beleidsnotitie kaders P&C-documenten” van de 4 regionale GR-en is deze uiterlijke
aanleverdatum vervroegd en vastgesteld op 31 december. Met genoegen bieden wij dan ook hierbij de
Kadernota 2019 van de GGD Brabant- Zuidoost ter informatie aan u aan.
De Kadernota is de opmaat naar de begroting 2019 en bevat de majeure ontwikkelingen waarmee de
GGD te maken heeft in een meerjarenperspectief. De begroting 2019 van de GGD wordt u maart 2018
aangeboden. De kadernota geeft geen compleet beeld van alle actuele thema’s die op het terrein van
volksgezondheid spelen. Op die actuele thema’s is de GGD wel alert en waar nodig zijn de thema’s
onderwerp van gesprek in het GGD- bestuur of worden deze gedeeld met gemeenten.
De GGD is in staat om een groot aantal ambities die in de Kadernota opgenomen zijn uit de reguliere
begroting te financieren. Ook wordt door de GGD gezocht naar alternatieve financieringsbronnen en
interne ombuigingen om de nieuwe ambities te kunnen realiseren. De Kadernota bevat verkenningen
en pilots waarvan in deze fase nog niet duidelijk is wat daarvan de impact gaat worden.
De ontwikkelingen en verkenningen kunnen leiden andere keuzes (nieuw voor oud) of exogene
financieringsmogelijkheden. Mochten de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven zullen wij hiervoor
tijdig uw zienswijze vragen.
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In dit verband verwijzen we hier ook naar de brief met betrekking tot de eerste begrotingswijziging
2018 die tegelijkertijd met deze brief naar gemeenten is verstuurd. In de eerste begrotingswijziging
2018 zijn de financiële gevolgen van enkele externe ontwikkelingen die nu bekend en duidelijk zijn,
verwerkt.
Wij verzoeken u om de Kadernota 2019 en de 1e begrotingswijziging 2018 vanwege hun onderlinge
verwantschap tegelijkertijd in uw college en raad te behandelen.

Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur,
Mevrouw M.M. de Leeuw-Jongejans
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