West-Brabant

Wergaderimig algemeen bestuur
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Beleidsbegroting 2020
5
Dagelijks bestuur

In navolging van de vastgestelde kaders 2020 op 24 januari 2019 is de begroting voor 2020
opgesteld. Er ligt nu een definitief concept voor u, dat op 15 maart met het
dagelijks bestuur is besproken dat we graag met u bespreken.
We bieden het u vroeger in het proces aan dan anders, omdat we met deze informatie nog verder
aan de voorkant willen zitten van het vaststellingsproces.
We streven hiermee ook transparantie na en minder 'drukte' in het formele zienswijzeproces.
Wat is er bijzonder aan deze beleidsbegroting?

•

Deze beleidsbegroting past in onze richtlijnen van de Agenda voor de Toekomst,
die het algemeen bestuur in november 2018 heeft vastgesteld. Preventie,
gelijke gezondheidskansen voor iedereen en een gezonde en veilige leefomgeving
staan hierin centraal.

•

We hebben in de kaderbrief al aangegeven dat we met deze begroting op 2 punten
vooruitlopen op besluiten die nog genomen moeten worden. De eerste is de uitkomst van c
evaluatie van de impulsgelden van infectieziekte. U heeft in de kaderbrief ingestemd
met een structurele verhoging van 150k. De evaluatie die eind 2019 gepresenteerd wordt,
geeft meer onderbouwing hierop. Het tweede punt betreft'Lokaal verbinden'.
Ook hiervan staat een evaluatie geagendeerd voor eind 2019.
Mochten deze punten tot aanpassingen in de begroting leiden, dan zullen we
hiernaar handelen.

•

We werken als GGD samen met onze partners aan grote maatschappelijke opgaven,
zoals het versterken van gezondheid in de leefomgeving en aan een samenleving
waar iedereen zijn weg kan vinden om mee te komen. Dat zetten we voort,
zonder de ambitielat heel hoog te leggen. We kiezen voor ambities op beter doen en
anders doen en niet persé op meer doen.

•

In de tweede bijlage van deze begroting wordt u in kennis gesteld van de manier waarop v
gegaan met de beleidsmatige - en financiële richtlijnen vanuit de Nota Verbonden Partijen.
Enkele richtlijnen blijven -ons inziens- onnodig jaarlijks terugkomen.

Decos:

1

e

Daar zouden we volgend jaar verandering in willen zien en gaan hiervoor graag de
dialoog ambtelijk en bestuurlijk aan.

Wat is het vervolgproces

We vragen u of u instemt met deze begroting alvorens deze begroting voor zienswijze aan uw
Raad te sturen. Op 9 april zullen we ook met de ambtenaren volksgezondheid en financiën het
gesprek aangaan over deze beleidsbegroting.

Beslispunt(en)

1.

Stemt u in met deze beleidsbegroting 2020? Zodat deze vóór 15 april verstuurd kan worden
naar de Raden in West-Brabant?

Eerdere
besluiten

Besluit

Bijlage(n)

AB 24 januari 2019 vaststelling kaderbrief 2020
DB 15 maart 2019 vaststelling definitief concept beleidsbegroting 2020
We stemmen in met deze beleidsbegroting 2020 en sturen het vóór 15 april naar de Raden van de

Beleidsbegroting 2020
Reactie richtlijnen Nota Verbonden Partijen

Decos:

2

