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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. Als zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de GGD regio Utrecht (GGDrU) te geven:
a) in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021;
b) de GGDrU te verzoeken om de (financiële) gevolgen van de coronacrisis in beeld te brengen
en de gemeente hierover te informeren zodra dit mogelijk is;
c) als aandachtspunt mee te geven dat de kostenstijging voor toezicht kinderopvang voor ons
niet herleidbaar is en de rijksmiddelen hiervoor ontoereikend lijken te zijn en dat we hier
graag een nadere toelichting op ontvangen.
2. De definitieve zienswijze kenbaar te maken aan de GGDrU.
3. De financiële consequenties te betrekken bij de begroting 2021.

Samenvatting

Op 15 april 2020 ontving uw raad de ontwerpbegroting 2021 van de GGD regio Utrecht (GGDrU) met
het verzoek om een eventuele zienswijze hierop uit te brengen (zie bijlage 1 voor de begeleidende
brief). In bijlage 2 vindt u de ontwerpbegroting 2021.
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Op verzoek van gemeenten is in de kaderbrief 2021 een financiële doorkijk op basis van de op dat
moment bekende kengetallen opgenomen. De uiteindelijke cijfermatige effecten van de kaderstelling
is nu terug te vinden in de ontwerpbegroting 2021. De ontwerpbegroting gaat overeenkomstig de
uitgangpunten in de kaderbrief uit van de meest recente gegevens.
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De begroting is ingedeeld op basis van de ambities van de GGDrU voor 2021:
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
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De GGDrU geeft in de brief aan (bijlage 1) dat er taken van de GGDrU opgeschort worden om op te
kunnen schalen als crisisorganisatie. Wel blijven de kritische processen uitgevoerd worden. Het is
nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de reguliere taken van de GGDrU.
De begroting wordt vastgesteld in de vergadering het Algemeen Bestuur (AB) van 24 juni 2020. Vóór
24 juni dienen gemeenten een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Vanwege onze gemeentelijke
vergaderplanning is het in het bestuurlijk proces niet mogelijk om voor de AB vergadering van 24 juni
een zienswijze in te dienen. Wij hebben er daarom voor gekozen om een conceptzienswijze na de
commissievergadering van 16 juni 2020 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
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1. Begeleidende brief bij ontwerpbegroting GGDrU 2021
2. Ontwerpbegroting 2021
3. Brief aan de GGDrU met concept zienswijze
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Invloed uitoefenen op het beleid van de GGDrU.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Het voorliggende raadsvoorstel heeft een relatie met de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten

1.1. De uitgangspunten van de kaderbrief 2021 zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2021
Gemeente Stichtse Vecht en de overige gemeenten binnen het werkgebied van de GGDrU
hebben ingestemd met de kaderbrief 2021. In de kaderbrief staan de financiële en
inhoudelijke uitgangspunten voor het jaar 2021 omschreven. De ontwerpbegroting 2021
voldoet daaraan.

Kanttekeningen

Het is niet mogelijk om uw zienswijze tijdig aan de GGDrU te sturen. De uiterlijke datum voor het
aanleveren van een zienswijze is 24 juni 2020 (vóór de vergadering van het AB).

Communicatie

Na uw besluit sturen we de definitieve zienswijze aan de GGDrU.

Financiën, risico’s en indicatoren

De ontwerpbegroting 2021 van de GGDrU leidt voor Stichtse Vecht tot een hogere bijdrage van €
75.000. Deze kosten worden verwerkt in onze begroting 2021 en verder. Een groot deel van dit
bedrag (70.000) was al meerjarig als autonome kostenstijging opgenomen in de kadernota 2021 die
is komen te vervallen. Er vindt een bijstelling van € 5.000 plaats i.v.m. hogere werkgeverspremies.
De kostenstijging voor toezicht kinderopvang is hier niet in meegenomen. Normaliter wordt toezicht
kinderopvang volledig gedekt vanuit rijksmiddelen. Dit lijkt nu niet het geval te zijn. Echter is de
kostenstijging voor ons niet herleidbaar. In de zienswijze wordt gevraagd om een nadere toelichting.
Als blijkt dat de extra kosten niet (volledig) vanuit bestaande middelen kunnen worden gedekt dan
komen we hier in een later stadium op terug en betrekken we dit bij de zienswijze op de
eerstvolgende begrotingswijziging van de GGDrU.
De kostenstijging voor uitvoeringstaken WvGGZ wordt gedekt uit rijksmiddelen. Deze kosten waren
nog niet meegenomen in de kaderbrief 2021 van de GGDrU.
Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de financiële consequenties zijn van het Corona-virus.
Reden hiervoor is dat het onduidelijk is hoe lang de bestrijding van het Corona-virus gaat duren (en
daarmee reguliere taken blijven liggen) als ook in welke mate de medewerkers van de GGDrU zelf
worden getroffen door ziekte vanwege het Corona-virus. Ten aanzien van de dekking van de extra
gemaakte kosten zal te zijner tijd ook een bestuurlijk besluit genomen moeten worden.
worden.
19 mei 2020
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Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders
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Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema

