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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. Geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de begrotingswijziging 2020-1 van de
GGDrU.
2. De financiële consequenties te betrekken bij de planning en control cyclus.

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD Regio Utrecht (GGDrU) vraagt de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten om een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2020-1 (zie bijlage 1
t/m 3).
Een belangrijke ontwikkeling voor de GGDrU in 2020 was en is de inzet naar aanleiding van corona.
Voor gemeenten heeft dit geen negatief financieel effect, omdat het rijk de laboratoriumkosten,
meerkosten en gederfde inkomsten volledig aan de GGDrU vergoedt.
In verband met onze gemeentelijke vergaderplanning is het in het bestuurlijk proces niet mogelijk om
voor de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 2 december 2020 te reageren op het
verzoek van de GGDrU om een eventuele zienswijze in te dienen. Wij hebben er daarom voor
gekozen om na de commissievergadering Sociaal Domein van 24 november 2020 onder voorbehoud
van uw instemming aan de GGDrU kenbaar te maken dat we geen zienswijze indienen (zie bijlage 4).

Aanbiedingsbrief GGDrU d.d. 24-09-2020
Ontwerpbegrotingswijziging 2020-1 GGDrU
Bijlage ontwerpbegrotindswijziging
Brief VNG
Brief aan GGDrU met concept zienswijze

Pagina 1 van 2

GGDrU.docx/JMd1

1.
2.
3.
4.
5.

rvs Begrotingswijziging 2020-1

Bijlagen

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Doel en beoogd maatschappelijk effect
Invloed uitoefenen op het beleid van de GGDrU.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Wet gemeenschappelijke regelingen

Argumenten

1.1 De begrotingswijziging sluit aan bij de kaderbrief 2020 waar uw raad op 7 januari 2019 mee
heeft ingestemd.
1.2 Ontwikkelingen
Er hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die tot een gewijzigde begroting
2020-1 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 inwoner- en kindbijdrage tot gevolg. Voor Stichtse Vecht leidt dit tot een extra bijdrage van
€69.094.

Kanttekeningen

Het is niet mogelijk om uw beslissing tijdig aan de GGDrU kenbaar te maken. De uiterlijke datum voor
het aanleveren van een zienswijze is 2 december 2020 (vóór de vergadering van het AB).

Communicatie

Na uw besluit maken we definitief aan de GGDrU kenbaar dat er geen zienswijze wordt ingediend.

Financiën, risico’s en indicatoren

De begrotingswijzing 2020-1 leidt voor Stichtse Vecht tot een hogere jaarlijkse bijdrage van €69.094.
Deze lasten komen voornamelijk voort uit autonome ontwikkelingen. De belangrijkste oorzaken zijn:
- Het effect van de cao voor gemeenteambtenaren;
- Mutatie in de werkgeverslasten, die voortkomt uit de bijstelling van de sociale
verzekeringspremies.
Dit jaar kunnen de extra kosten van €69.094 binnen het taakveld Volksgezondheid worden
opgevangen, omdat de totale kosten binnen dit taakveld i.v.m. corona lager uitvallen dan begroot.
Meerjarig zullen deze kosten bij de planning en control cyclus worden betrokken.
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