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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
Als zienswijze op de kaderbrief 2019 van de GGD regio Utrecht (GGDrU) te geven:
1. In te stemmen met de kaderbrief 2019;
2. Als wens te formuleren dat de GGD regio Utrecht als uitgangspunt hanteert dat gedurende
het begrotingsjaar 2019 geen begrotingswijzingen worden voorgesteld, behoudens in die
gevallen dat gewijzigd beleid of beheersmaatregelen dat noodzakelijk maken.

Samenvatting
De GGDrU heeft op 13 december 2017 de concept kaderbrief 2019 voor een zienswijze aan u
aangeboden (zie bijlage 1). In deze brief zijn de uitgangspunten voor de begroting 2019 verwerkt. Dit
jaar is het een kaderbrief in plaats van een kadernota, omdat het bestaande beleid grotendeels zal
worden gecontinueerd.
De belangrijkste ontwikkelingen zijn een beschrijving van de voortgang van de aanbesteding van het
digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (paragraaf 3.1) en een voorgenomen actualisatie van het
ombuigingsplan (paragraaf 3.2). De overige genoemde ontwikkelingen betreffen:
- samenwerking in de bedrijfsvoering met de Veiligheidsregio Utrecht (paragraaf 3.3);
- wijziging financiering rijksvaccinatieprogramma (paragraaf 3.4) en
- de gevolgen van de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (paragraaf 3.5) voor de GGDrU.
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Bijlagen
1. Kaderbrief GGDrU 2019
2. Brief aan GGDrU met zienswijze

rvs GGdrU zienswijze op kaderbrief

De algemene uitgangspunten die bij het opstellen van de begroting worden gehanteerd staan
genoemd in hoofdstuk 4 (Financieel kader).
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Invloed uitoefenen op het beleid van de GGD regio Utrecht (GGDrU).
Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Niet van toepassing.
Argumenten
De uitgangspunten in de kaderbrief kunnen worden onderschreven, behalve het uitgangspunt dat
loon- en / of premieontwikkelingen en prijsontwikkelingen die niet kunnen worden meegenomen in de
begroting 2019 (maar wel op dit begrotingsjaar betrekking hebben) via een begrotingswijziging ter
besluitvorming aan het AB worden voorgelegd (nadat hiervoor opnieuw een zienswijze procedure
wordt doorlopen).
Onze ‘eigen’ werkwijze is dat er tussentijds in principe geen begrotingswijzigingen worden
doorgevoerd, tenzij gewijzigd beleid dat noodzakelijk maakt. Loon-, premie- en prijsontwikkelingen
worden geprognosticeerd. In lijn hiermee wordt uw raad voorgesteld om in de zienswijze aan de
GGDrU te formuleren dat we de wens hebben dat de GGDrU gedurende het begrotingsjaar 2019
geen begrotingswijzigingen voorstelt, behoudens in die gevallen dat gewijzigd beleid of
beheersmaatregelen dat noodzakelijk maken.
Kanttekeningen
De kaderbrief 2019 schetst geen financiële consequenties van de genoemde ontwikkelingen, omdat
de GGDrU daar nog geen compleet beeld van heeft. In het eerste kwartaal van 2018 zal de GGDrU
dit analyseren. De uitkomst van deze analyse zal worden gedeeld in de AB vergadering van 28 maart
2018. Uw raad zal hierover geïnformeerd. Ook wordt dit betrokken bij het opstellen van de begroting
2019 die medio juni aan u ter zienswijze wordt voorgelegd.
Communicatie
Niet van toepassing.
Financiën, risico’s en indicatoren
De kaderbrief 2019 schetst de kaders voor de begroting 2019. Er kan op dit moment nog geen beeld
worden gegeven van de financiële consequenties van de genoemde ontwikkelingen.
Vervolg
Na uw besluit sturen we de zienswijze (bijlage 2) aan de GGDrU.
23 januari 2018
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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