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Vergadering algemeen bestuur 5 juli 2018

Datum
Onderwerp
Agendapunt
Afzender

Omschrijving

22 juni 2018
Beleidsbegroting 2019
7
Dagelijks Bestuur

Op 13 april 2018 stuurden wij onze begroting naar de raden, zodat zij hun zienswijzen
konden geven. De zienswijzen die wij ontvingen vóór verzending van de
vergaderstukken vindt u in de bijlage. Het complete overzicht wordt ter tafel
uitgereikt.
Op 12 april hebben we met de ambtelijke vertegenwoordiging uit uw organisatie
gesproken over de beleidsbegroting en jaarstukken. Dit was een zeer waardevolle
bijeenkomst waarin veel vragen zijn gesteld en beantwoord.
In deze vergadering staan de zienswijzen geagendeerd en besluiten we op welke
manier ze onze definitieve begroting 2019 opmaken.
Naast de zienswijzen is er een budgetneutrale begrotingswijzging (2e
begrotingswijziging 2018) in procedure gebracht. Hierover wordt ook besloten.
Het Dagelijks Bestu

Beslispunt(en)

1.

In te stemmen met de reactie op de zienswijzen (bijlage). Specifiek:
•

De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma wordt gedekt uit het
beschikbare macrobudget dat via het Rijk beschikbaar wordt gesteld
(gemeentefonds)

•

Conform het bestuursbesluit is er eind 2019 een definitieve invulling van
'Lokaal Verbinden'.

•

Conform bestuursbesluit op 6 juli 2017 wordt in de begroting van 2020
een voorstel gedaan over het al dan niet verlengen van de duur van de
beleidsintensivering infectieziekte.

•

De financiële en inhoudelijke onderbouwing van RUPS, zodat het goed in
de begroting kan worden verwerkt en uitgewerkt in de praktijk.

Decos:

•

De 2e (budgetneutrale) begrotingswijziging (zie hiervoor apart besluit)

•

In te stemmen met de begroting 2019
1

Eerdere besluiten

DB 11 januari kadernota 2019
AB 25 januari le begrotingswijziging 2018 (CAO wijziging)
AB 29 maart kadernota 2019
DB 11 april ontwerp Beleidsbegroting 2019, inclusief 2e begrotingswijziging 2018
DB 15 juni concept zienswijzen

Besluit

Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2018, na verwerking van bovenstaande
punten, vast.

Bijlage(n)

Decos:

Beleidsbegroting 2019
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