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Realisering raadzaal in Koetshuis Boom en Bosch 
 
Tijdens de voorbereidingen om te komen tot realisering van een raadzaal in het Koetshuis bij Boom en Bosch zijn 
op bouwkundig gebied enkele essentiële tegenvallers naar voren gekomen. Het betreft hier met name de staat van 
(een deel van de fundering van) het gebouw en de financiële vertaling van de eisen van welstand/ 
monumentenzorg met betrekking tot de wijzigingen aan de gevel van het monument (inclusief geluidsisolatie). Een 
en ander leidt tot zodanige verhoging van de bouwkosten dat wij ons genoodzaakt zien om onze voorstellen te 
heroverwegen. 
 
Wij zullen u in augustus nader informeren over de uitkomst van deze heroverweging. 
 

------------- 
 
 

Zienswijze op conceptbegroting GGDrU 2018 
 
De GGD is in beweging. Voor de periode 2016-2019 is een meerjarenperspectief in de vorm van een 
bestuursagenda vastgesteld. De voorliggende begroting sluit hierop aan. 
 
In de Kadernota 2018 is al uitgebreid verslag gedaan van de nieuwe ontwikkelingen. Deze betroffen voornamelijk 
de ontschotting van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), het nieuwe basistakenpakket JGZ, de noodzakelijke 
versterking van de bedrijfsvoering en de eveneens noodzakelijke verbeteringen in de ICT. 
 
Om deze verbeteringen te kunnen realiseren is financiële ruimte nodig. Momenteel wordt onderzocht welke ruimte 
er binnen de huidige kaders te vinden is. In de Kadernota 2018 is al aangegeven dat de GGDrU, conform de wens 
van gemeenten, zoekt naar eigen mogelijkheden. In het AB is afgesproken om voor 2018 een sluitende begroting 
te presenteren. Een eerste presentatie aan het AB tijdens de vergadering van 18 mei geeft vertrouwen dat de 
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benodigde besparingen gevonden worden. Er volgt later dit jaar mogelijk een wijziging als duidelijk is hoe de 
benodigde intensiveringen gedekt gaan worden. 
 
In de huidige begroting zijn een aantal verschuivingen doorgevoerd. Deze herverdeling betreft: 
• De gevolgen van het nieuwe basispakket JGZ (financieel neutraal); 

• De gevolgen van de ontschotte en collectief gefinancierde JGZ: bijdragen op basis van kindaantallen i.p.v. 
inwoneraantallen; 

• De gevolgen van de wijziging in de overheadmethodiek; 
• De wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording (een exogene ontwikkeling); 
• Een laatste wijziging betreft de financiering van de vaccinaties. Deze worden niet langer door het RIVM 

betaald aan de GGD'en. Voortaan ontvangt de gemeente daarvoor een bedrag in het Gemeentefonds 
waarmee ze de kosten betaalt die de GGDrU voor de vaccinaties maakt en in rekening brengt. 

 
De begroting is in lijn met de kadernota. Deze is in maart 2017 al door u vastgesteld. 
Namens u zal het college als zienswijze aan de GGDrU meedelen dat er instemming is met de ontwerpbegroting 
2018 en dat Stichtse Vecht graag op de hoogte wordt gebracht van het resultaat van het vinden van dekking voor 
de nieuwe investeringen van de GGDrU binnen de eigen middelen. 
 
 

----------------- 
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