Zienswijzen
Kaderbrief 2023

Kaderbrief 2023
Zienswijze
Steun / geen zienswijze (g.z.)

Waardering inzet

Gemeenten
Houten (g.z.)
Montfoort (g.z.)
Vijfheerenlanden (g.z.)
Bunschoten (g.z.)
Renswoude (g.z.)
Woudenberg (g.z.)
Stichtse Vecht (g.z.)
Lopik (g.z.)
Leusden (g.z.)
Utrechtse Heuvelrug (g.z.)
Nieuwegein (g.z.)
Baarn (g.z.)
Wijk bij Duurstede (g.z.)
IJsselstein (g.z.)
Rhenen (g.z.)
De Ronde Venen (g.z.)
Amersfoort
Utrecht
De Bilt
Houten
Zeist
Soest
Bunnik
Eemnes

Uitspreken vertrouwen in
werkwijze

Veenendaal
Amersfoort

Raad betrekken bij formuleren
lessen van de Coronapandemie

Utrecht

Reactie bestuur

Als GGDrU gebruiken we de lessen van de
bestrijding van de pandemie voor onze
toekomstgerichte crisisorganisatie. Die
lessen delen we waar mogelijk ook met de
raden.

Kaderbrief 2023
Zienswijze
Herstelplan met aandacht voor
de effecten van COVID-19 op de
fysieke en mentale gezondheid,
wonen, werken, een gezondere
leer- en leefomgeving en
armoede/schulden.

Gemeenten
Utrecht

Reactie bestuur
COVID-19 heeft effect op veel leefgebieden. Het
beleid en een eventueel herstelplan op een groot
deel van deze leefgebieden wordt in de gemeente
gemaakt. GGDrU denkt graag mee met de
gemeenten op de thema's rond preventieve
gezondheid, zoals mentale gezondheid en gezond
gewicht.

Plan voor structurele
financiering ism gemeenten en
VNG

Utrecht

Financiering voor uitvoering publieke
gezondheidstaken is cruciaal. Daarom zijn we
landelijk en lokaal in gesprek over structurele
financiering.

Randvoorwaarden voor nieuwe
of nieuw in te vullen taken: i)
voldoende beschikbare externe
middelen voor uitvoering ii)
budgettaire neutraliteit

Utrecht

Bij nieuw in te vullen taken wordt het gesprek
hierover (inclusief de bijbehorende financiering)
vroegtijdig gevoerd in het AB.

Wgr: betrek de raden in de
discussie over de nieuwe GR

Utrecht

GGDrU trekt hierin op met de andere grote GR’en
in regio Utrecht (VRU en RUD/ODRU). Hierover
worden de raden dan ook tijdig geïnformeerd.

Veenendaal
We vragen de GGDrU de lange
doorlooptijd van de
besluitvorming in acht te nemen,
de raden vroegtijdig te
betrekken en reeds in 2022 te
beginnen met de
voorbereidingen op de
implementatie van de
wetswijziging.

GGDrU trekt hierin op met de andere grote GR’en
in regio Utrecht (VRU en RUD/ODRU). Hierover
worden de raden dan ook tijdig geïnformeerd.

Kaderbrief 2023
Zienswijze
Expertisecentrum
vaccinatiezorg: na zomer 2022
informeren over plannen voor
2023 incl. betrokkenheid JGZ
gemeente Utrecht

Gemeenten
Utrecht

Reactie bestuur
We verwachten de bespreking hierover in het
Algemeen Bestuur na de zomer, waarin we ook
het gesprek hebben hoe JGZ van gemeente
Utrecht wordt betrokken.

Uitwerking regionale
samenwerking forensische
geneeskunde

Utrecht

Komt in het Algemeen Bestuur in 2022

Utrecht
Voorbereiding op Wet aanpak
Meervoudige problematiek
sociaal domein en overeenkomst
COA

Komt in het Algemeen Bestuur in 2022

Utrecht

Komt in het Algemeen Bestuur in 2022

Financiering seksuele
gezondheid: inzet op meer
middelen uit de huidige ASGregeling + prioritering moeilijk
bereikbare groepen
Fijnmazig prikken/acties
kwetsbare groepen

Utrecht

GGDrU zet zich volop in op bescherming van
kwetsbare groepen en laagdrempelig vaccineren.
Mede afhankelijk van de toekomstige scenario's
van VWS blijven we dat doen zolang het bijdraagt
aan de bestrijding van de pandemie.

Kaderbrief 2023
Zienswijze
Opstellen begroting binnen
huidige beschikbare budget en
huidige begroting / binnen
bestaande financiële kaders
blijven

Gemeenten
De Bilt
Oudewater
Woerden

Reactie bestuur
GGDrU houdt als uitgangspunt om te kijken hoe
de taken binnen de bestaande financiële kaders
kunnen worden uitgevoerd. Mocht dat niet
lukken wordt daarover vroegtijdig het gesprek
gevoerd met het AB.

Het bewaken van de uitvoering
van basistaken, ondanks de
benodigde inzet voor de
bestrijding van het COVID-19
virus;

Oudewater
Woerden

Met het wijzigen van de opdracht van VWS voor
de covid-19 bestrijding zal de opdracht aan ons
coronabedrijf wijzigen. Desalniettemin bewaakt
GGDrU de uitvoering van de wettelijke
basistaken voor de gezondheid en veiligheid van
onze inwoners.

Inzichtelijk maken financiële
risico’s in begroting

Zeist

Waar mogelijk en bekend zal GGDrU in de
begroting inzichtelijk maken welke risico’s zich
voordoen.

