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Geacht college,  

 

Hierbij informeren wij u over de planning 2017 rond onze begroting en jaarstukken. Deze sluit aan bij 

de richtlijnen vanuit de gemeente Oss voor de gemeenschappelijke regelingen in Brabant-Noord. 

Op basis van deze planning kan uw gemeente tijdig invloed uitoefenen op de besluiten die ons bestuur 

in 2017 moet nemen binnen de voor de GGD wettelijk verplichte termijnen.  

Op onderstaande (uiterlijke) data staan de volgende activiteiten gepland: 

 

Kadernota 

 

27 januari 2017 - Kadernota 2018 naar uw raad en college.  

De gemeente Oss heeft uw griffier verzocht om te zorgen voor agendering in de commissie en raad. 

Als de ‘adoptieambtenaren’ vóór 6 februari een advies sturen, kan uw ambtenaar op basis daarvan uw 

college adviseren.  

 

31 maart 2017 - Reactie aan het algemeen bestuur. 

Een schriftelijke reactie kunnen wij nog verwerken in de stukken voor het algemeen bestuur als u die 

stuurt voor 21 maart. Latere reacties reiken wij uit in de vergadering zelf. 

 

6 april 2017 - Vaststellen kadernota 2018 door het algemeen bestuur van de GGD. 

Wanneer uw commissie (of raad) vóór deze datum een reactie kan geven aan uw vertegenwoordiger in 

ons algemeen bestuur, is de inbreng van uw gemeente optimaal. Zie verder bij Intern traject. 

Voor 15 april sturen wij de vastgestelde kadernota 2018 naar de gemeenten. 
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Begroting en jaarstukken 

 

14 april 2017 - Conceptjaarstukken 2016 en conceptbegroting 2018 naar uw raad en college. 

De gemeente Oss heeft uw griffier verzocht om te zorgen voor agendering in de commissie en raad. 

Als de adoptieambtenaar vóór 19 mei een advies stuurt, kan uw ambtenaar op basis daarvan uw 

college adviseren. Op 4 mei is er een ambtelijke informatiemiddag over begroting en jaarstukken. 

 

7 juli 2017 - Zienswijze op de begroting 2018. 

Uw schriftelijke zienswijze kunnen wij nog verwerken in de stukken voor het algemeen bestuur als u 

die stuurt voor 27 juni. Latere reacties reiken wij uit in de vergadering zelf. 

Op 13 juli stelt het algemeen bestuur van de GGD de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 vast. 

 

Intern traject 

Ook in 2017 betrekken wij u weer tijdig bij onze besluiten over kadernota en begroting. Als u onze 

kadernota bespreekt in februari of maart en de begroting in mei of juni, kunt u de zienswijze van uw 

raad inbrengen voordat het algemeen bestuur deze stukken vaststelt.  

Mocht u in mei/juni in tijdsproblemen komen, dan doen wij u de suggestie om in commissie of raad 

alleen de kadernota te bespreken en de raad te vragen om de verdere afhandeling van de begroting op 

te dragen aan uw college.  

 

Toelichting 

Graag geven wij in uw commissie een toelichting op de kadernota 2018 of de begroting 2018. 

Daarnaast geven wij graag informatie over de publieke gezondheidszorg en het werk van de GGD. 

Heeft uw gemeente hiervoor belangstelling, geeft u dit dan door aan R. van Kessel,  

directiesecretaris, r.van.kessel@ggdhvb.nl of 088 368 6009. 

 

 

Hoogachtend, 

het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant, 

namens deze, 

 

K. van Esch, 

directeur publieke gezondheid 

 

cc.:  -  de griffier (per e-mail); 

 -  de ambtenaar volksgezondheid (per e-mail).  
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