Vergadering algemeen bestuur
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Omschrijving

29 maart 2018
Kadernota 2019
4
Dagelijks Bestuur

Conform de richtlijnen van de Nota Verbonden Partijen hebben we onze kaders 2019
vóór 1 februari opgestuurd naar uw gemeenten, zodat de dialoog hierover gestart kon
worden. Op 5 maart 2018 heeft de dialoog met Raadsleden plaatsgevonden in het
kader van een regionale Raadsbijeenkomst. In dit gesprek is toegelicht op welke
manier de GGD heeft gewerkt met de financiële en beleidsinhoudelijke richtlijnen. Er
is toegelicht dat de GGD West-Brabant een eigen methodiek hanteert om de prijs- en
loonindexcijfers te berekenen en daarmee afwijkt van financiële richtlijnen, maar de
gehanteerde berekeningsmethodiek is door het AB vastgesteld en uitvoerig toegelicht
in de kadernota. In relatie tot de voor de 2019 door de raden meegegeven
beleidsinhoudelijke richtlijnen zijn er geen afwijkingen. Enkele inhoudelijke
onderwerpen zijn wel inhoudelijk toegelicht. Het was een plezierige bijeenkomst.
Mede overigens doordat de omgevingsdienst, veiligheidsregio en regio West-Brabant
ook onderdeel waren van deze dialoog. Er zijn twee raadsbesluiten omtrent onze
kaders bijgevoegd, mochten er nog meer volgen dan reiken we u die ter tafel uit.
Op 22 maart 2018 wordt de dialoog met de ambtenaren volksgezondheid gevoerd.
Vervolg
De definitieve kaders bepalen de richting van de beleidsbegroting 2019 die vóór 15
april wordt verstuurd aan uw gemeenten. Deze komt dan weer ter vaststelling van het
(nieuwe) Algemeen Bestuur van 5 juli 2018.

Beslispunt(en)

1. Het Algemeen bestuur stelt de kaders definitief vast om vervolgens met deze
kaders de beleidsbegroting 2019 op te maken.

Eerdere besluiten
Besluit

AB 25 januari 2018: instemmen kaders 2019 en vrijgeven voor dialoog.
Het algemeen bestuur stelt de kaders definitief vast, zodat de beleidsbegroting
opgemaakt kan worden langs deze kaders.

Decos:

1

Bijlage(n)

De secretaris,

de voorzitter,

A. van der Zijden

L.C. Poppe-de Looff

Kadernota 2019
Twee Raadsbesluiten (Geertruidenberg en Baarle-Nassau)

Decos:

2

