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Naam overleg 

Algemeen Bestuur 

Vergaderdatum 

14-12-2022 

Agendapunt 

4 

 

Notitie Kadernota 2024 

 

Opsteller P. Lamers / P. van Son 

 

Datum 

 

2-12-2022 

Korte omschrijving 

 

 

Het GGD-bestuur biedt elk jaar in december een Kadernota aan 

gemeenten aan als opmaat voor de GGD-begroting t+2. In de 

Kadernota zijn de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen en 

wordt een meerjarige doorkijk gegeven in de toekomstige kosten 

en baten. De Kadernota is input voor de voorjaarsnota’s van 

gemeenten.  

In bijgaande Kadernota 2024 zijn de ambities van ons Meerjarig 

Beleidsplan opgenomen (zonder een financiële vertaling in deze 

fase) en een aantal andere ontwikkelingen zoals de 

bestuursopdracht die aan de GGD is gegeven en ontwikkelingen 

met een (mogelijke) financiële implicatie. 

De Kadernota bevat ook een indicatie van de hoogte van de 

inwoner- en kind-bijdrage vanaf 2024. De doorwerking in 2024 

e.v. van de te verwachten (inflatie-)correctie op de indexering 

2023 is echter nog niet verwerkt; de exacte bedragen daarvan zijn 

n.l. nog niet bekend en besloten. Die doorwerking zal nog in de 

definitieve begroting 2024 opgenomen worden. Het financiële 

ambtenarenoverleg adviseert om dat in de aanbiedingsbrief ook te 

benoemen. 

Vanuit het DB is gevraagd in de Kadernota ook aandacht te 

schenken aan Kansrijke Start (is verwerkt, zie blz. 16 van de 

Kadernota). 

Verder is vanuit het DB voorgesteld om in de aanbiedingsbrief bij 

de Kadernota aan colleges en raden aandacht te schenken aan het 

vervolgproces/tijdlijn: 

- De Ontwerpbegroting 2024 wordt medio maart 2023 samen 

met het voorstel Begrotingswijziging 2023 aan colleges en 

raden voorgelegd; 

- Gemeenteraden kunnen tot 8 juni hun zienswijzen op beiden 

kenbaar maken. 
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- Het AB stelt in haar vergadering op 12 juli 2024 de 

Begrotingswijziging 2023 en de Begroting 2024 vast en weegt 

daarbij de ingezonden zienswijzen mee. 

- In de aanbiedingsbrief ook duiding geven aan de financiële 

onzekerheden die er op dit moment zijn. 

 

Sommige passages in de Kadernota zijn nu rood gemarkeerd. 

Deze passages worden nog aangepast n.a.v. AB besluiten die 

genomen worden op 14 december a.s. of wanneer er meer 

duidelijkheid is over landelijke ontwikkelingen (zoals CAO-

onderhandelingen of beleid Rijk m.b.t. pandemische paraatheid). 

 

Voorstel: bijgaande Kadernota 2024 vaststellen en vervolgens ter 

informatie naar onze gemeenten sturen.  

Behandeling van 

agendapunt: 

 

Besluitvormend 

Consequenties 

Financieel/personeel 

 

 

Advies GGD 

 

Hoe wordt het besluit in de organisatie gecommuniceerd 

 

BESLUIT 

 

Datum besluit: 

 

 

Voorstel akkoord Kies een item. Handtekening directeur  

 

 

 

Voorstel gewijzigd 

 

Kies een item. 

Besluit 

 

 

 

 

 


