
Van: Nicolette Rigter <NRigter@ggdru.nl>  
Verzonden: maandag 12 december 2022 14:08 
Aan: Nicolette Rigter <NRigter@ggdru.nl> 
Onderwerp: Begrotingswijziging 2022-1 vastgesteld 
 
Aan de Griffies  
Cc AB leden en ambtenaren Volksgezondheid  
 
Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van GGDrU op 7 december is de 
begrotingswijziging 2022-1 vastgesteld. 
Kunt u bijgevoegde brief en bijlage delen met de raadsleden van uw gemeente? 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Nicolette A.M. Rigter  
Directeur Publieke Gezondheid regio Utrecht 
GGD regio Utrecht 
030 - 6086086 

 
GGD regio Utrecht e-mail disclaimer 

     

 
 
Disclaimer 

De informatie verzonden in dit bericht (inclusief de bijlagen) is alleen bestemd voor de 
geadresseerde en kan vertrouwelijk zijn. Indien dit e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoekt 
GGD regio Utrecht (GGDrU) u het e-mailbericht te retourneren aan de afzender en het ontvangen 
en verzonden bericht direct te verwijderen. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u is 
bestemd te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. GGDrU staat door de elektronische 
verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch 
voor tijdige ontvangst daarvan. 
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Aan de Raden 

 

 
   
  
 
 
 
 
Kenmerk : UIT-2022/10859/iv  
Datum  : 12 december 2022  
Onderwerp : Begrotingswijziging 2022-1 vastgesteld  
 
 
 
 
Geachte raadsleden, 

 

Namens het Algemeen Bestuur van GGD regio Utrecht (GGDrU) dank ik u voor uw 

(concept) zienswijze op begrotingswijziging 2022-1 van GGDrU. Het Algemeen Bestuur 

besprak uw zienswijzen bij de vaststelling van de begrotingswijziging 2022-1 in de 

vergadering van 7 december jl. 

 

Zienswijzen 

Wij ontvingen van 23 raden een (concept) zienwijze op de begrotingswijziging 2022-1. 

In uw zienswijzen spreekt u waardering uit voor de inzet van GGDrU in de bestrijding 

van en informatievoorziening over corona. Het bestuur is erkentelijk voor de waardering 

voor de inzet van GGDrU.  

 

Bijgevoegd treft u een samenvattend overzicht van de ontvangen zienswijzen. 

 

Wij waarderen uw positief kritische opstelling en zoals u van ons gewend bent zijn en 

blijven wij alert op onze dienstverlening. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht 

Nicolette Rigter 

Directeur Publieke Gezondheid 

 



Zienswijzen

Begrotingswijziging 2022-1



Begrotingswijziging 2022-1

Zienswijze Gemeenten Reactie bestuur

Steun / geen zienswijze (g.z.) Nieuwegein

Eemnes

Leusden

Zeist

Bunschoten

Oudewater

Woerden

Utrechtse Heuvelrug

De Ronde Venen

Wijk bij Duurstede

De Bilt

Stichtse Vecht

Vijfheerenlanden

Bunnik

Veenendaal

Baarn

Utrecht

IJsselstein

Soest

Renswoude

Amersfoort

Rhenen

JGZ/Oekraine: Uitgangspunt voor de 
GGDrU moet zijn, dat uiteindelijk niet de 

normbedragen en verwachte aantallen in 
rekening worden gebracht, maar de 

werkelijke aantallen en werkelijke bedragen.

Montfoort JGZ Oekraïne wordt vergoed door het Rijk. In de 
meicirculaire 2022 is de toezegging gedaan dat in de 

decembercirculaire 2022 gemeenten een ophoging van 
het gemeentefonds tegemoet kunnen zien. Hoe die 

precieze ophoging tot stand gaat komen en hoe we dat 
als GGD en gemeenten regelen moeten we nog gaan 
zien in de decembercirculaire. Dan komen we ook 

terug op de werkelijke bedragen.



Begrotingswijziging 2022-1
Zienswijze Gemeenten Reactie bestuur
Aandacht voor aanleveren P&C 

stukken bij raadscyclus gemeenten 

in de regio

Baarn De stukken in de P&C cyclus zijn conform de gewijzigde Wgr.

GGiD: zorgen om financiele

consequenties. Indien die structureel 

van aard worden graag 

begrotingswijziging 2022-2.

Blijven graag geinformeerd over het 

proces rondom GGiD.

Stichtse Vecht

Baarn

Het bestuur besluit 7 december over vervolgstappen rond het 

GGiD. De raden worden snel daarna ook geinformeerd.

Een tweede begrotingswijziging in 2022 is niet mogelijk, wel 

volgt er een eerste begrotingswijziging in 2023.



Gemeente
Zienswijze?

Amersfoort
Ja

Baarn
ja

Bunnik
Ja

Bunschoten
ja

De Bilt
ja

De Ronde Venen
ja

Eemnes
Ja

Houten

IJsselstein
ja

Leusden
ja

Lopik

Montfoort
Ja

Nieuwegein
Ja

Oudewater
ja

Renswoude
ja

Rhenen
Ja

Soest
Ja

Stichtse Vecht
ja

Utrecht
ja

Utrechtse Heuvelrug
Ja

Veenendaal
ja

Vijfheerenlanden
Ja

Wijk bij Duurstede
Ja

Woerden
Ja

Woudenberg

Zeist

ja
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