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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Als zienswijze te geven dat de raad instemt met de ontwerpbegrotingswijzing 2019-1 van de GGD 
regio Utrecht. 
2. De definitieve zienswijze kenbaar te maken aan de GGD regio Utrecht. 
3. De financiële consequenties te betrekken bij de bestuursrapportage 2019. 
 
Samenvatting 
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGDrU vraagt de gemeenteraden om een zienswijze te geven op 
de ontwerpbegrotingswijziging 2019-1 (zie bijlagen 1 en 2). 
 
Er hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die tot een gewijzigde begroting 2019-1 
leiden. De belangrijkste wijziging betreft de stijging van de werkgeverslasten die voortkomt uit de 
stijging van de sociale verzekeringspremies en de pensioenpremies. De ophoging van de pensioen- 
en sociale verzekeringspremies heeft namelijk een verhoging van de inwoners- en kindbijdrage tot 
gevolg. Voor Stichtse Vecht leidt dit tot een extra bijdrage € 24.000,-. 
 
In verband met aanlevertermijnen is het niet meer mogelijk om vóór de vergadering van het AB van 5 
december 2018 een zienswijze in te dienen. Wij hebben er daarom voor gekozen om een concept 
zienswijze na de commissievergadering van 21 november onder voorbehoud van uw instemming aan 
de GGDrU te verzenden (zie bijlage 3). Na uw besluit maken we de definitieve zienswijze aan de 
GGDrU kenbaar. 
 
Bijlagen 

1. Aanbiedingsbrief GGDrU d.d. 4 oktober 2018 
2. Ontwerpbegrotingswijziging 2019-1 GGDrU 
3. Brief aan GGDrU met concept zienswijze 

  

Raadsvoorstel

Onderwerp
Zienswijze op begrotingswijziging GGD regio Utrecht (GGDrU) 2019-1

Begrotingswijziging
n.v.t.

Datum raadsvergadering
18 december 2018

Commissie

Portefeuillehouder
H.J. Veneklaas

Organisatie onderdeel
Sociaal domein

E-mail opsteller
stephan.mellegers@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller
0346254746

Registratie nummer
Z/18/147154-VB/18/94134
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Invloed uitoefenen op het beleid van de GGDrU. 
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
Wet gemeenschappelijke regelingen. 
 
Argumenten 
De begrotingswijziging sluit aan bij de Kaderbrief GGDrU 2019 waar uw raad op 6 maart 2018 mee 
heeft ingestemd. Hierin staat o.a. vermeld dat loon en/of premie-ontwikkelingen die nog niet zijn 
meegenomen in de (nul)begroting 2019, maar die wel betrekking hebben op het begrotingsjaar 2019 
en latere jaren, via een begrotingswijziging op de begroting 2019 ter besluitvorming aan het AB 
worden voorgelegd. 
 
Kanttekeningen 
Het is niet mogelijk om uw zienswijze tijdig aan de GGDrU te sturen. De uiterlijke datum voor het 
aanleveren van een zienswijze is 5 december 2018 (vóór de vergadering van het AB). 
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
De begrotingswijziging 2019-1 leidt voor Stichtse Vecht tot een (onvermijdelijke) extra bijdrage van € 
24.000,-. Verklaring hiervoor is een stijging van de werkgeverslasten die voortkomt uit de stijging van 
de sociale verzekeringspremies en de pensioenpremies. We betrekken dit bij het opstellen van de 
bestuursrapportage 2019 en dekken de extra kosten uit de risicoreserve sociaal domein.  
 
 
 
6 november 2018 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester


