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Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

MT Gezondheid, Directieteam, adviseurs gezondheid, brandweer en 
crisisbeheersing 

OR/GO  OR       GO 

  
 

Conceptbesluit 

1. Het dagelijks bestuur te adviseren om in te stemmen met de concept begroting gezondheid en deze 
ter zienswijzen voor te leggen aan de deelnemende gemeenten. 

 
Inleiding 

In de vergadering van de bestuurscommissie gezondheid van 15 december jl. is ingestemd met het 
nieuwe format voor de begroting. Dit format is toegepast voor de begroting 2017. Tevens is hierbij 
aangesloten bij het besluit van de bestuurscommissie gezondheid (15 december 2015) om de begroting 
inhoudelijk aan te laten sluiten bij de vier pijlers zoals die door VWS zijn geformuleerd. Ook is 
aangesloten bij de speerpunten uit het meerjarenbeleidsplan “ús GGD”. 
 
Het voorgelegde concept is, met name wat betreft lay out/vormgeving, nog niet af. De begroting van het 
programma gezondheid wordt samengevoegd met de begrotingen van de andere VRF programma’s, en 
vormen gezamenlijk de VRF begroting. Hierbij zal nog aandacht worden besteed aan lay out en 
vormgeving. 
 
De bestuurscommissie gezondheid adviseert het dagelijks bestuur (van 23 maart a.s.) over instemming 
met de concept begroting, voor wat betreft het programma gezondheid. Vervolgens wordt de totale VRF 
begroting 2017 door het DB naar de gemeenteraden verzonden om hun zienswijzen kenbaar te maken. 
Vaststelling van de begroting gebeurt door het AB (13 juli a.s.). 

 
Beoogd effect 

Het nieuwe format voor de begroting komt tegemoet aan de bestuurlijke wens tot een bondig en 
overzichtelijk document. Deze opzet biedt de mogelijkheid om de discussie aan te gaan over gewenste 
resultaten op hoofdlijnen en speerpunten.  
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Besluit: 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris: 

Kopie naar auteur 
 


