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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. Geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de begrotingswijziging 2021-1 van de
GGD regio Utrecht.

Samenvatting
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD regio Utrecht vraagt de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten om een zienswijze te geven op de begrotingswijzing 2021-1 (zie bijlage 1 t/
m 3).
De effecten van de kosten van Covid-19 zijn verwerkt in deze begrotingswijziging. Hiermee geeft de
GGDrU invulling aan het verzoek om informatie te delen en transparant te zijn omtrent de (financiële)
gevolgen van Covid-19 voor GGDrU. Overigens zijn voor gemeenten de financiële gevolgen van
Covid-19 nihil. De afspraken met het Rijk voorzien in vergoeding van kosten en gederfde inkomsten.

Bijlagen
Brief bij begrotingswijziging
Begrotingswijziging 2021-1
Bijlage bij begrotingswijziging 2021-1
Brief aan GGDrU
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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 2021-1 sluit aan bij de uitgangspunten genoemd in de Kaderbrief
voor begrotingsjaar 2021
1.2 Ontwikkelingen
De verhoging van de bijdrage voor Stichtse Vecht is onder ander het gevolg van inkoop van
extra maatwerk voor het jaar 2021 (Meld- en Adviespunt Bezorgd en Voeding en Bewegen
op scholen). Daarnaast is er sprake van een verhoging van de inwoner- en kindbijdrage,
onder andere door het opnemen van Meningokokken ACWY in het Rijksvaccinatie
Programma.

Kanttekeningen
Het is niet mogelijk om uw zienswijze tijdig aan de GGDrU te sturen. De uiterlijke datum voor het
aanleveren van een zienswijze is 1 december 2021 (vóór de vergadering van het AB).

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

Financiën, risico’s en indicatoren
De begrotingswijziging 2021-1 leidt voor Stichtse Vecht tot een hogere jaarlijkse bijdrage van €52.841
ten opzichte van de begroting 2021-0.
De belangrijkste oorzaak van de stijging voor Stichtse Vecht is de inkoop van extra maatwerk:
- Meld- en Adviespunt Bezorgd (structureel)
- Voeding en Bewegen op scholen (incidentieel, onderzoek wordt dit jaar uitgevoerd)
De extra kosten van €52.841 kunnen we opvangen binnen de reguliere budgetten (taakveld
Volksgezondheid en OGGZ). Voor de uitbreiding van het Rijksvaccinatie Programma
(Meningokokken) hebben we dit jaar vanuit het Rijk middelen ontvangen om dit te dekken.
9 november 2021
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders
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Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema
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