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Aan de gemeenteraad 

 

Voorgesteld Besluit 

 

1. Als zienswijze te geven dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2019 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 begroting 2019. 

 

Samenvatting 

 

Op 12 april ontving uw raad de ontwerpbegroting 2019 van de GGDrU met het verzoek om een 

eventuele zienswijze hierop uit te brengen (zie bijlage 1 voor de begeleidende brief). Op 20 april 

ontving uw raad een gecorrigeerde versie, omdat in de oorspronkelijke versie van de 

ontwerpbegroting en gemeentebladen onjuiste bedragen per gemeente waren opgenomen (zie 

bijlage 2 voor een toelichting). In bijlage 3 vindt u de gecorrigeerde ontwerpbegroting 2019. U wordt 

gevraagd op deze (gecorrigeerde) ontwerpbegroting 2019 een zienswijze uit te brengen. 

 

De begroting is ingedeeld op basis van de ambities van de GGDrU voor 2019: 

1. Een veiligere leefomgeving 

2. Minder kwetsbaren 

3. Gezondere en weerbaardere wijken en scholen 

4. Een goede start voor ieder kind 

5. Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico’s 

6. De organisatie op orde 

7. Een eigentijdse dienstverlening 

 

De begroting zal worden vastgesteld in de vergadering van het Algemene Bestuur (AB) van 28 juni 

2018. Vóór 28 juni dienen gemeenten een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Vanwege onze 

gemeentelijke vergaderplanning is het in het bestuurlijke proces niet mogelijk om voor de AB 

vergadering van 28 juni een zienswijze in te dienen. Wij hebben er daarom voor gekozen om een 

concept zienswijze na de commissievergadering van 5 juni 2018 onder voorbehoud van uw 

instemming aan de GGDrU te verzenden (zie bijlage 4). Na uw besluit maken we de definitieve 

zienswijze aan de GGDrU kenbaar. 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 

Zienswijze op ontwerpbegroting GGD regio Utrecht (GGDrU) 2019 

 

Begrotingswijziging 

n.v.t. 

 

Datum raadsvergadering 

10 juli 2018 

 

Datum commissievergadering 

5 juni 2018 

 

Commissie 

Sociaal Domein 

 

Portefeuillehouder 

Hetty Veneklaas 

 

Organisatie onderdeel 

Sociaal domein 

 

E-mail opsteller 

stephan.mellegers@stichtsevecht.nl 

 

Telefoonnummer opsteller 

0346254746 

 

Registratie nummer 

Z/18/135328-VB/18/09674 
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Bijlagen 

1. Oorspronkelijke aanbiedingsbrief GGDrU 

2. Begeleidende brief bij gecorrigeerde ontwerpbegroting 

3. Gecorrigeerde ontwerpbegroting GGDrU 2019 

4. Brief aan GGDrU met concept zienswijze 
 

Doel en beoogd maatschappelijk effect 

Invloed uitoefenen op het beleid van de GGDrU. 

 

Relatie met bestaand beleid en regelgeving 

Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

Argumenten 

De begroting sluit aan bij de Kaderbrief GGDrU 2019 waar uw raad op 6 maart 2018 mee heeft 

ingestemd. De belangrijkste ontwikkelingen c.q. financiële consequenties hiervan, zijn in de begroting 

verwerkt: 
- Ontwikkeling en implementatie digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg 

- Het geactualiseerde ombuigingsplan (met als rode draad dat de ombuiging om de basis op 

orde te krijgen binnen de bestaande middelen kan plaatsvinden) 

- Wijziging financiering rijksvaccinatieprogramma (vanaf 2019 wijzigt de financiering van de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar het Gemeentefonds). 

 

Kanttekeningen 

Het is niet mogelijk om uw zienswijze tijdig aan de GGDrU te sturen. De uiterlijke datum voor het 

aanleveren van een zienswijze is 28 juni 2018 (vóór de vergadering van het AB). In de 

vergaderplanning van 2019 en verder zal hier rekening mee worden gehouden. 

 

Communicatie 

Niet van toepassing. 

 

Financiën, risico’s en indicatoren 

De begroting 2019 van de GGDrU leidt voor Stichtse Vecht tot een extra bijdrage van € 113.748,- ten 

opzichte van de gewijzigde begroting 2018 van de GGDrU. De belangrijkste verklaring hiervoor is de 

gewijzigde financieringssystematiek van het rijksvaccinatieprogramma. Voorheen liep de financiering 

van dit programma via het RIVM. Met ingang van 2019 loopt de financiering via het gemeentefonds. 

Wij ontvangen hiervoor € 97.300 vanuit het rijk en betalen ditzelfde bedrag aan de GGDrU. Dit betreft 

dus een budgetneutrale wijziging. De resterende hogere bijdrage van € 16.448,- wordt voornamelijk 

verklaard door bij de GGDrU op dit moment bekende prijsindexeringen die zich vertalen in een 

stijging van de inwoner- en kindbijdrage. Dit betekent dat de financiële consequenties van eventuele 

ontwikkelingen in lonen en prijzen in de loop van 2019 in een begrotingswijziging zullen worden 

neergelegd door de GGDrU en met een zienswijze worden aangeboden aan de deelnemende 

gemeenten. 

 

Bovenstaande financiële consequenties betrekken we bij het opstellen van onze begroting 2019. Ook 

de financiële consequenties van de begrotingswijziging 2018-1 van de GGDrU (waar uw raad op 6 

december 2017 mee heeft ingestemd) worden daarbij betrokken. 

 

Vervolg 

Na uw besluit sturen we de definitieve zienswijze aan de GGDrU. 
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15 mei 2018 

 

 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 

 

 

 

Gemeentesecretaris     Burgemeester 


