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Planning begroting 2015/ Planning overleggen 2014

Geacht college,

Net als dit jaar willen wij ook volgend jaar graag tijdig duidelijkheid geven over de beleidsvoornemens van de GGD
West-Brabant. Dat doen we in 2014 weer met een kadernota, op basis waarvan uw gemeente tijdig kan sturen via
uw vertegenwoordiging in ons Algemeen Bestuur.
Ook voor de stappen daarna kan het nuttig zijn als u weet op welke momenten het beleid rond de publieke
gezondheidszorg een plek kan krijgen in uw commissie of raad.
Daarom staat hieronder onze planning voor 2014. Als die past bij uw planning kan uw gemeente ook volgend jaar
weer invloed uitoefenen op de besluiten die ons bestuur dan moet nemen.

Planning 2 0 1 4
Op onderstaande (uiterlijke) data staan de volgende activiteiten gepland:

4 februari

2014

Kadernota naar uw college (i.a.a. de griffier).
De griffier kan dan eventueel zorgen voor agendering in de commissie en/of raad (voor eind maart).

10 april 2014
Vaststellen kadernota door het Algemeen Bestuur van de GGD.
Als uw commissie (of raad) vóór die datum al een advies kan uitbrengen aan uw vertegenwoordiger in ons
Algemeen Bestuur, is de inbreng van uw gemeente optimaal.
14 april 2014
Vastgestelde kadernota naar de gemeenten (per e-mail).
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29 april 2014
Concept beleidsbegroting 2015 naar colleges en griffiers.
Voor het bespreken van de beleidsbegroting is de termijn vrij krap. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw
planning, maar moeten het besluit van het Algemeen Bestuur verwerken vóórdat we deze, uiterlijk 15 juli, naar
Gedeputeerde Staten kunnen sturen.
Mocht u in tijdsproblemen komen, dan geven wij u enkele suggesties om deze op te lossen:
vraag de griffier om de jaarplanning van raad en commissie af te stemmen op deze data.
bespreek in commissie of raad alleen de kadernota en vraag de raad om de verdere afhandeling van de
beleidsbegroting op te dragen aan uw college.

15 mei 2014
Informatiebijeenkomst over jaarrekening en beleidsbegroting voor ambtenaren (volksgezondheid en financiën).

3 juli

2014

Vaststelling beleidsbegroting 2015 door het Algemeen Bestuur.

Toelichting
Graag willen wij in uw commissie of raad een toelichting geven over de kadernota en/of de beleidsbegroting.
Daarnaast zijn wij - zeker voor de nieuwe commissie en/of raad - altijd bereid om een algemene presentatie te
geven over de publieke gezondheidszorg en het werk van de GGD.
Heeft uw gemeente hier belangstelling voor, geef dit dan door aan uw (GGD-)adviseur lokaal gezondheidsbeleid.
Met vriendelijke groet,

het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling
Openbare gezondheidszorg West-Brabant,
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directeur publieke gezondheid Midden- en West-Brabant

cc.

de griffier (per e-mail)
de ambtenaar volksgezondheid (per e-mail).

