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Conceptbegroting 2012

Geachte-raad,
Conform de gemeenschappelijke regeling van de GGD treft u bijgaand de conceptprogrammabegroting
voor het jaar 2012 aan. In de Regeling is bepaald (art. 26) dat de ontwerpbegroting van enig jaar aan
de Raden wordt toegezonden om die in de gelegenheid te stellen hun zienswijze daarop te geven.
Deze begroting is gebaseerd op de begroting 2011 en geactualiseerd met majeure (externe)
ontwikkelingen en reeds genomen bestuursbesluiten.
Zo is hierin de bezuinigingsopdracht van 10% volledig opgenomen. Het inhoudelijk programmagedeelte is nog gelijk aan het productenboek 2011, omdat nog definitief besloten moet worden welke
taken in het kader van de bezuinigingstaakstelling voor welk deel zullen worden verminderd.
Op geleide van de besluiten die het Algemeen Bestuur van de GGD uiteindelijk zal nemen over de
invulling van de bezuinigingen zal er mogelijk een begrotingswijziging moeten plaatsvinden als blijkt
dat de bezuiniging niet ineens in volle omvang in 2012 zou kunnen worden gerealiseerd.
Voorts is er in de begroting van uitgegaan dat het bedrag per inwoner wordt aangepast op de
manier die we voorsteilen voor de periode 2012-2015 voor de GGD toe te passen.
Kern van deze methode is dat er één percentage voor aanpassing van lonen en prijzen wordt
gehanteerd en er niet wordt nagecalculeerd. Na vier jaar wordt bezien of de methode uit de pas loopt
met feitelijke kostenontwikkeling.
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Wij nodigen u gaarne uit om uw commentaren zo mogelijk voor 22 juni a.s., maar in ieder geval voor
30 juni a.s., in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de GGD. De commentaren van de raden zullen
dan worden betrokken bij de afwegingen die het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 30 juni
2011 zal maken alvorens de begroting alsdan vast te stellen.

Hoogachtend,
GGD Brabant-Zuidoost
Dagelijks Bestuur - in opdracht,
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Drs. A.H.H. Stevens-Ruiters
Algemeen Directeur

