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1. VOORWOORD 
 

 

Graag bieden wij u de begroting(swijziging) 2019-1 van GGD regio Utrecht (hierna: 

GGDrU) aan.  

 

In de GGDrU-begroting 2019–0 hebben wij reeds uitgangspunten voor de begroting van 

dit boekjaar benoemd. Met deze begrotingswijziging borduren wij daarop voort, waarbij 

wordt aangesloten op de door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) genomen besluiten 

(vaststelling kaderbrief 2019 door AB op 28 maart 2018 en begroting 2019-0 op 28 juni 

2018) ten aanzien van de indexering en de daarmee gepaard gaande bijstelling van de 

inwoner- en kindbijdrage.  

 

Ook is in deze wijziging de stijging van de werkgeverslasten verwerkt die voorkomt uit 

de stijging van de sociale verzekeringspremies en de pensioenpremies. Dit conform de 

uitgangspunten van de kaderbrief 2019. Verder is in deze begrotingswijziging de 

aanstaande vorming van de gemeente Vijfheerenlanden per 1-1-2019 opgenomen. 

Tevens zijn enkele begrotingsposten geactualiseerd om meer in lijn te liggen met de 

verwachte realisatie over 2019 (op basis van nieuw inzicht of feiten).  

Bovenstaande wijzigingen zijn in een tabel in paragraaf 3 samengevat. 

 

 

Drs. J.J. Eijbersen, lid van het Dagelijks Bestuur GGDrU, portefeuillehouder financiën 

Drs. Nicolette A.M. Rigter, Directeur Publieke Gezondheid 

 

 
 

 
 

 
2. INLEIDING 

 

In het najaar van 2017 heeft de GGDrU conform de vereisten in de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een Kaderbrief uitgebracht, waarin de 

uitgangspunten voor de begroting van 2019 zijn geformuleerd. Deze Kaderbrief is voor 

zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden.  

 

Op basis van de Kaderbrief is een begroting 2019-0 vastgesteld in het AB van 28 juni 

2018. 

 

Ontwikkelingen in 2018 nopen er toe dat thans een gewijzigde begroting 2019 wordt 

voorgelegd. Deze wijziging is zodanig van omvang dat er sprake is van een aanpassing 

op de inwoner/kindbijdrage. Conform de thans vigerende gemeenschappelijke regeling 

van GGDrU  zal de begrotingswijziging, vanwege de wijziging op de 

inwoner/kindbijdrage,  ter zienswijze aan de gemeenten worden voorgelegd. 
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3. ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2019-1 
 

Sinds de vaststelling van de begroting 2019-0 hebben er verschillende ontwikkelingen 

plaatsgevonden die tot een gewijzigde begroting 2019-1 leiden. De wijzigingen zijn als 

volgt: 

 

 
 

 

 

3.1 Toelichting  
 

De omvang van de begroting 2019-1 is met 1,18 miljoen euro toegenomen ten opzichte 

van de begroting 2019-0.  

 

3.1.1 Pensioen- en Sociale verzekeringspremies 

Het ABP heeft op 21 juni jongstleden op verzoek van de werkgevers een voorlopige 

schatting bekend gemaakt van de pensioenpremie voor 2019 zodat er bij de begroting 

voor 2019 rekening gehouden kan worden met een actuele schatting van de kosten voor 

de pensioenpremie. 

Volgens de voorlopige inschatting van het ABP komt de pensioenpremie voor het 

ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2019 uit op 25,1%. Dit is een stijging van 

2,2%-punt ten opzichte van 2018. De werkgever betaalt 70% van deze premie; de 

werknemer 30%. De premie inkoop voorwaardelijk pensioen (VPL) blijft naar 

verwachting 2,6%. Deze premie wordt geheel door de werkgever afgedragen.  

Bovengenoemde percentages zijn schattingen op basis van de huidige inzichten; in 

november 2018 maakt ABP de definitieve premie bekend en kan dus afwijken van de 

hiervoor vermelde indicatie van de premie 2019. Eventuele aanpassingen hierop worden 

dan in een begrotingswijziging 2019-2 (najaar 2019) meegenomen. 

 

In onderstaande tabel is de stijging van de pensioenpremies van 2,2%-punt zichtbaar 

onder ‘OP/NP en IVP % WG. Daarnaast zijn ook de meest recente schattingen 

opgenomen voor de franchises en de sociale verzekeringspremies. Het IKB wijzigt niet 

ten opzichte van de begroting 2019-0. 

 

Wijziging Bedrag

Pensioen en SV-premiestijgingen 356.196      

Impact vorming Vijfheerenlanden op IWB/KB 1.302.057   

Impact vorming Vijfheerenlanden op Toezicht Kinderopvang en Forensische Geneeskunde 63.257       

Landelijk werkgeverschap artsen in opleiding -575.000    

Publieke Gezondheid Asielzoekers -20.000      

Toezicht Kinderopvang: nieuw toezicht KDV's met VVE 98.000       

Reisadvies extra opbrengsten 250.000      

Huisvesting consultatiebureau's -75.000      

Volumemutaties maatwerktaken -218.825    

Totaal 1.180.685 
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3.1.2 Vijfheerenlanden 

Per 1 januari 2019 worden de gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam heringedeeld tot 

de gemeente Vijfheerenlanden, die onderdeel zal zijn van de provincie Utrecht waardoor 

ook het werkgebied van de GGDrU wordt uitgebreid. Het aantal inwoners en kinderen 

van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zal op basis van de bevolkingsaantallen per 1-

1-17 er als volgt uitzien: 

 

 
 

Dit betekent dus een uitbreiding van 34.747 inwoners. De inwonerbijdrage Algemene 

Publieke Gezondheidszorg (IWB APG) gemeente Vianen was €104.392; deze vervalt en 

in plaats daarvoor wordt de IWB APG voor gemeente Vijfheerenlanden €274.824. Per 

saldo een mutatie van €170.432.  

 

Voor het jaar 2019 maakt de taak Toezicht Wmo voor gemeente Vijfheerenlanden nog 

geen deel uit van de inwonerbijdrage; vanaf begrotingsjaar 2020 zal dit wel het geval 

zijn. Het bedrag, dat in de begroting 2019-0 was opgenomen ten behoeve van de 

werkzaamheden voor de gemeente Vianen (ad €4.911) wordt in de begrotingswijziging 

2019-1 als maatwerk toezicht Wmo (deel Vianen) opgenomen bij gemeente 

Vijfheerenlanden. GGDrU blijft in 2019 namelijk die werkzaamheden wel uitvoeren. 

 

Voor de Jeugdgezondheidszorg moet er rekening gehouden worden met 7.599 extra 

kinderen. De inwonerbijdrage Jeugdgezondheidszorg 4-18, de bijdragen DDJGZ en het 

maatwerk contactmoment adolescenten van gemeente Vianen, zoals opgenomen in de 

begroting 2019-0, is totaal €185.390. Dit vervalt en in plaats daarvoor wordt de 

kindbijdrage JGZ voor gemeente Vijfheerenlanden €1.317.015. Per saldo een mutatie 

van €1.131.625. 

 

De impact op de inwoner- en kindbijdrage is samen €1.302.057.  

 

De intensivering basistaken en maatwerktaken van gemeente Vianen zijn (mits niet 

opgezegd) opgenomen onder gemeente Vijfheerenlanden o.v.v. Vianen. Dit geeft 

afgezien van het eerder genoemde maatwerk contactmoment adolescenten geen 

financiële impact. Mogelijke aanvullingen op het maatwerk voor de gemeente 

Vijfheerenlanden vanaf 2019 worden in de begrotingswijziging 2019-2 (najaar 2019) 

meegenomen. 

 

Premie-% en franchises 2019-1 2019-0

SV-premies totaal 15,57% 15,29%

Franchise OP/NP en IVP 13.500              13.350            

OP/NP en IVP % WG 27,70% 25,50%

Franchise AOP 20.800              20.450            

AOP % WG 0,35% 0,35%

IKB 17,45% 17,45%

Gemeente 0 tot 18 jaar 18 tm 64 jaar 65+ Totaal

Leerdam 4463 12387 4055 20905

Zederik 3136 8146 2560 13842

Vianen 4147 11613 3954 19714

Vijfheerenlanden 11746 32146 10569 54461

Aantal inwoners per 1-1-17
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De taken forensische zorg en toezicht kinderopvang zijn collectief bij GGDrU belegde 

taken, die niet inwoner- of kindbijdrage gefinancierd zijn, maar via ureninzet maal 

uurtarief (p x q). De bedragen zijn herrekend op basis van het aantal inwoners van de 

nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De impact hiervan is €63.257. 

 

Voor wat betreft de huisvesting zal gebruik worden gemaakt van de huidige locatie in 

Vianen, de Rivas-locatie in Leerdam en drie locaties in Zederik, die met een bus 

wekelijks opnieuw worden ingericht. De hiervoor te maken afspraken (ook financieel) zijn 

nog onderhanden en worden middels de begrotingswijziging 2019-2 meegenomen. De 

kosten hiervan drukken volledig op de gemeente Vijfheerenlanden. 

 

De verwachte frictiekosten (o.a. migratiekosten van kinddossier, personele lasten 

vanwege overgang personeel en weerstandsvermogen) ter grootte van circa €300.000 

zijn ingediend bij de gemeente Vijfheerenlanden (i.o.). Het Rijk, provincie en gemeente 

Vijfheerenlanden hebben afspraken gemaakt over de dekking van de frictiekosten. Deze 

kosten komen dus niet ten laste van de andere gemeenten. 

 

3.1.3 Landelijk werkgeverschap 

Per 1 januari 2019 zullen landelijk artsen in opleiding niet meer in dienst bij de 

betreffende GGD (dus ook niet bij GGDrU) komen, maar bij Stichting Beroepsopleiding 

Huisartsen (SBOH). De subsidieopbrengsten vanuit het Rijk voor nieuwe instroom van 

artsen bij de GGD-en vervallen daarmee. De medewerkers die al met de opleiding zijn 

gestart vóór 1-1-19 volgen nog op de bestaande manier (via de betreffende GGD) de 

opleiding.  

In de begroting 2019-0 was rekening gehouden met een opbrengst (en uiteraard ook 

kosten) van €575.000. De opbrengsten en kosten van artsen in opleiding vallen vanaf 1 

januari 2019 dus bij SBOH. 

 

3.1.4 Publieke gezondheid Asielzoekers 

De instroom van asielzoekers vertoont al geruime tijd een dalende trend; deze zet zich in 

2019 naar verwachting door (al vlakt de trend af). Ook de tarieven voor de 

dienstverlening die halfjaarlijks worden herzien en besluiten van het COA om centra te 

openen of te sluiten in onze regio hebben hun weerslag op de te verwachte opbrengsten 

en benodigde personele inzet. De begroting 2019 wordt met €20.000 neerwaarts 

bijgesteld. 

 

3.1.5 Toezicht Kinderopvang 

De regelgeving op het taakveld toezicht kinderopvang verandert met enige regelmaat. 

De laatste wijziging is per 1 juli 2018 ingegaan waarvan het effect op 2018 beperkt is, 

maar op 2019 behoorlijk. Dat betreft de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor 

toezicht (en handhaving) op kinderdagverblijven met Voor- en vroegschoolse educatie 

(VVE). De meeropbrengsten voor 2019 worden op basis van de aantallen locaties in onze 

regio geschat op circa €45.000; het resterende bedrag komt voort uit een bijstelling van 

de verwachte opbrengsten gebaseerd op de meest recente gegevens uit 2018. Dit blijft 

echter een schatting; afrekening vindt achteraf plaats op basis van nacalculatie. 

De begroting wordt met €98.000 opgehoogd. 
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3.1.6 Reisadvies 

De dienstverlening aan reizigers door GGDrU laat een gestage groei zien wat heeft geleid 

tot een bijstelling van de verwachte opbrengsten op deze taak. Dit vraagt 

vanzelfsprekend ook een extra personele inzet van team Reisadvies. De totale bijstelling 

bedraagt €250.000. 

 

3.1.7 Huisvesting consultatiebureau’s 

Veranderingen in CB-locaties zoals verhuizingen brengen wijzigingen in de 

huisvestingsopbrengsten met zich mee. Deze veranderingen hebben een één op één 

relatie met de huisvestingskosten van consultatiebureau’s aangezien deze met de 

betreffende gemeenten individueel worden afgerekend. De totale mutatie op de 

begroting 2019 bedraagt €75.000. 

 

3.1.8 Volumemutatie (maatwerk)-taken 

Het resterende verschil tussen de begroting 2019-0 en begroting 2019-1 is het totaal 

van volumemutaties in met name maatwerktaken, die de GGDrU uitvoert. De totale 

mutatie op de begroting 2019 bedraagt €218.825. 

 

3.1.9 Financiële impact meningokokken 

In de begroting(swijziging) 2019 nog geen rekening gehouden met de financiële impact 

van de meningokokken ACWY campagne, omdat op dit moment nog te veel 

onduidelijkheden zijn voor wat betreft financiering en omvang. Grofweg kan wel gesteld 

worden dat het aantal opgeroepen 14-jarige kinderen landelijk 130.000 is en dat voor 

2019 860.000 kinderen in de leeftijd van 15, 16 en 17 opgeroepen zullen worden. 

 

 

 

 

3.2 Mutaties gesplitst naar productgroep 
 

Vertaald naar productgroep leidt dat tot het volgende beeld van mutaties: 

 

 
 

 

Productgroep APG vertoont een stijging van €494.354, wat wordt verklaard door de extra 

opbrengsten in verband met de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden (€170K 

inwonerbijdrage en €63k toezicht kinderopvang en forensische geneeskunde). Daarnaast 

is de bijstelling van de Reisadviesomzet van €250k een belangrijke factor. Overige 

factoren zijn stijging van de inwonerbijdrage voortkomend uit de gestegen sociale 

verzekeringspremies en pensioenpremies, hogere verwachte opbrengsten toezicht 

kinderopvang, lagere opbrengsten artsen in opleiding en tot slot de maatwerkmutaties 

op APG-taken.  
 
 

 

Productgroep Begroting 

2019-0

Begroting 

2019-1

Verschil

Algemene Publieke Gezondheidszorg (APG) 14.517.296     15.011.651       494.354      

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 26.308.825     27.026.115       717.290      

Bedrijfsvoering (BDV) 1.637.258       1.606.299         -30.959      

Totaal 42.463.379   43.644.065     1.180.685 
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Productgroep JGZ vertoont een stijging van €717.290, wat wordt verklaard door de 

stijging van de kindbijdrage door de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden 

(€1.132k), de daling van de opbrengsten artsen in opleiding in verband met het landelijk 

werk(indexering (-€475k). Overige factoren zijn stijging van de kindbijdrage 

voortkomend uit de gestegen sociale verzekeringspremies en pensioenpremies, lagere 

opbrengsten huisvesting CB’s, lagere opbrengsten asielzoekers en lagere 

maatwerkopbrengsten.  
 
Productgroep BDV vertoont een daling van €31.000,- wat wordt verklaard door lagere 

overhead (minder toegerekend) als gevolg van (licht) minder maatwerk door APG/JGZ. 
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4. FINANCIËLE VERTALING 
 

De GGDrU kent één programma Publieke Gezondheid. Binnen het programma worden 

productgroepen onderkend. Onderstaand wordt eerst het overzicht van baten en lasten 

in de begroting gepresenteerd en daarna de uitsplitsing naar de diverse productgroepen. 

 

 
 

 

4.1 Toelichting  
 

Het totaal van de begrote baten en lasten van het programma Publieke Gezondheid 

bedraagt €43,644 miljoen. De begroting uitgesplitst naar de drie productgroepen geeft 

het volgende beeld: 

 

 
 

 

 

4.2 Toelichting mutaties reserves 
 
Ten aanzien van de mutaties in de reserves is er geen wijziging ten opzichte van de 

begroting 2019-0. Volledigheidshalve is de toelichting op de opgenomen bedragen 

onderstaand opgenomen. 

4.2.1 Mutaties Algemene Publieke Gezondheidszorg 

De onttrekking van €21.700 heeft betrekking op de onttrekking van de extra loonkosten 

voor 2017 voor de, in 2014, overgekomen medewerkers van de voormalige GG&GD met 

een  garantietoelage. Voor deze extra loonlast is een bestemmingsreserve gevormd, 

waaruit jaarlijks voor de komende acht jaar een onttrekking plaatsvindt. 

De storting van €37.500 heeft betrekking op de vierjaarlijkse volwassenenmonitor. 

 

 

 

 

Productgroep

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Publieke Gezondheid 42.425.879   41.913.679   -512.200   43.606.565   43.094.365   -512.200   

Geraamd totaal saldo van baten en lasten 42.425.879   41.913.679   -512.200   43.606.565   43.094.365   -512.200   

Mutaties reserves 37.500         549.700        512.200    37.500         549.700        512.200    

Geraamd resultaat 42.463.379 42.463.379 -          43.644.065 43.644.065 -          

Begroting 2019-0 Begroting 2019-1

Productgroep

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Algemene Publieke Gezondheidszorg (APG) 14.479.796   14.495.596   15.800      14.974.151   14.989.951   15.800      

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 26.308.825   26.308.825   -           27.026.115   27.026.115   -           

Bedrijfsvoering (BDV) 1.637.258     1.109.258     -528.000   1.606.299     1.078.299     -528.000   

Geraamd totaal saldo van baten en lasten 42.425.879 41.913.679 -512.200 43.606.565 43.094.365 -512.200 

Mutaties reserves

Algemene Publieke Gezondheidszorg (APG) 37.500         21.700         -15.800     37.500         21.700         -15.800     

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) -              -              -           -              -              -           

Bedrijfsvoering (BDV) -              528.000        528.000    -              528.000        528.000    

Geraamd totaal mutaties reserves 37.500        549.700      512.200   37.500        549.700      512.200   

Geraamd resultaat 42.463.379 42.463.379 -          43.644.065 43.644.065 -          

Begroting 2019-0 Begroting 2019-1
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4.2.2 Mutaties Bedrijfsvoering 

Conform het ombuigingenplan (peildatum maart 2018) wordt in 2019  €80.000 

onttrokken uit de bestemmingsreserve DDJGZ, €212.000 uonttrokken it de 

bestemmingsreserve Ombuigingen en €236.000 onttrokken uit de algemene reserve.  

In de vergadering van het algemeen bestuur van december 2018 zal een geactualiseerd 

ombuigingsplan worden geagendeerd. Naar aanleiding van deze actualisatie kan dit 

implicaties hebben op de begrote mutaties in de reserves.  
 

 

4.3 Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind 
 

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben conform kaderbrief zijn weerslag op de 

ontwikkeling van de inwoner- (IWB)/kindbijdrage (KB).  

 

 
 

4.3.1 Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2019-1 

De wijziging van de inwonerbijdrage, zoals opgenomen in de begrotingswijziging 2019-1, 

ten opzichtevan de begroting 2019-0 wordt verklaard door gestegen sociale 

verzekerings- en pensioenpremies. 

 

 

 

4.4 Overzicht reserves en voorzieningen 
 

Hierna is een overzicht opgenomen van de reserves en voorzieningen die naar 

verwachting per 1 januari 2019 aanwezig zijn bij GGDrU. Vervolgens wordt hiervan het 

verwachte verloop in 2019 gegeven.  

 

 

4.4.1 Reserves 

In onderstaande tabel is het geprognosticeerde saldo van de algemene reserves als ook 

de bestemmingsreserves in 2019 weergegeven: 

 

Gemeente IWB 

2018-0 

APG

IWB 

2018-0 

JGZ

KB 

2018-0 

JGZ

IWB               

2018-1 

APG

IWB              

2018-1 

JGZ

KB               

2018-1 

JGZ

IWB                 

2019-0 

APG

IWB              

2019-0 

JGZ

KB              

2019-0 

JGZ

IWB                 

2019-1 

APG

KB              

2019-1 

JGZ

MN-gemeenten (muv Vianen en Eemnes) 5,067 -      104,434 5,215   -      100,101 5,248   -      111,113 5,295   112,125  

Gemeente Vianen 5,067 7,204 5,215   7,415 -        5,248   7,386   -        -      -         

Gemeente Vijfheerenlanden -      -      -      -      -      -        -      -      -        5,046   112,125  

Gemeente Eemnes 4,816 -      104,434 4,956   -      100,101 4,988   -      111,113 5,046   112,125  

Gemeente Utrecht * 3,256 -      -      3,351   -      -        3,372   -      -        3,470   -         

* Bedrag is exclusief de bijdragen voor Epidemiologie en Gezondheidsbevordering (lump sum bedragen)
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4.4.2 Voorzieningen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving (x €1.000)

Saldo                

1 januari 

2019

Storting Onttrekking

Saldo                

31 december 

2019

Algemene reserve 1.273       -           236-              1.037             

Totaal algemene reserve 1.273      -          236-             1.037             

B. Bestemmingsreserves

Tekort afschrijvingen De Dreef Zeist 174         -           -                  174                

DDJGZ 80           -           80-                -                    

Reserve DJI TBC 69           -           -                  69                  

Ombuigingsplan 212         -           212-              -                    

Monitor Volwassenen 154         38         -                  192                

Garantiesalarissen gemeente Utrecht 125         -           22-                103                

Totaal bestemmingsreserves 815         38         -314             538                

Resultaat na bestemming

Totaal generaal 2.088     38        550-             1.576            

Omschrijving (x €1.000)

Saldo                

1 januari  

2019

Dotatie Aanwending

Saldo                

31 december 

2019

Groot onderhoud Gebouwen: De Dreef (Zeist) 579         60          25-                615               

Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten 579       60        25-              615              

Logopedie 29           -            29-                -                   

WW-uitkering 3e jaar 19           19          -                  37                 

Totaal voorziening voor verplichting en risico's 48         19        29-              37                

Totalen 627         79          -54              652               
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4.5 Overzicht kredieten 
 

 
 

 

Toelichting op mutaties investeringskredieten 

 

Voor de implementatie van het nieuwe digitaal (kind)dossier, een gezamenlijke 

aanbesteding van GGD Holland Noorden, GGD Twente en GGD regio Utrecht, wordt 

verwacht dat in 2019 nog voor circa €277k aan projectkosten wordt gemaakt. Conform 

de verslaggevingsrichtlijnen kunnen deze kosten geactiveerd worden (vervolgens per 

jaar een deel afschrijven).  

 

 

 

4.6 Bijdrage per gemeente 
 

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de bijdragen per gemeente opgesplitst 

naar kwadrant: 

 

Gebruik van kredietfaciliteiten

Omschrijving  Verwacht 

restant 

krediet per          

31-12-18 

 Toegekend 

krediet 

begroting 

2019-0 

 Aangevraagd 

krediet 

begroting        

2019-1 

 Beschikbaar 

krediet per              

1-1-19 

Verwachte 

investeringen 

2019

 Verwacht 

restant 

krediet per        

31-12-19 

Machines, apparaten en installaties

Sleutelprogramma 0 -                 -                 -                 -                 0

Echoscreen/gehoorscreen 0 -                 -                 -                 -                 0

Audio- en bloeddrukmeters, weegschalen 0 15.000            -                 15.000            15.000            0

Koelkasten 0 45.000            -                 45.000            45.000            0

Totaal machines, apparaten en installaties 0 60.000 0 60.000 60.000 0

Overige materiële vaste activa
Programma/projectkosten DD JGZ 0 -                 277.144          277.144          277.144          0

Stoelen/tafel/kasten 0 107.280          -                 107.280          107.280          0

Bureaustoelen 0 25.000            -                 25.000            25.000            0

Diversen inventaris 0 20.000            -                 20.000            20.000            0
ICT beheerstools & security 175.000 -                 -                 175.000          175.000          0

ICT netwerk & connectivteit 65.000 -                 -                 65.000            65.000            0

ICT hardware & printers 486.360 -                 -                 486.360          486.360          0

ICT telefonie 23.190 -                 -                 23.190            23.190            0

ICT projectkosten 121.238 -                 -                 121.238          121.238          0

Totaal overige materiële vaste activa 870.788 152.280 277.144 1.300.212 1.300.212 0

Vervoermiddelen

Logistiek voertuig 0 40.000            -                 40.000            40.000            0

Totaal voertuigen 0 40.000 0 40.000 40.000 0

Investeringen maatschappelijk nut -                -                -                -                 -                -                

Totalen 870.788         252.280         277.144         1.400.212     1.400.212     -                 
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Gemeente

Aantal 

inwoners 

per 1-1-17

Wettelijke 

taken

Intensivering 

wettelijke 

taken

Collectieve 

taken
Maatwerk

Totaal incl 

volledige 

ingroei 

Correctie 

ingroei 

2019

Totale 

bijdrage 

2019

Amersfoort 154.337 1.039          101               4.112          913           6.165          52              6.217          

Baarn 24.529 162             9                   551             104           827             9                836             

Bunnik 15.156 100             1                   381             39             521             -9               512             

Bunschoten 21.020 124             8                   572             80             784             -2               783             

De Bilt 42.754 299             3                   1.038          104           1.445          -27             1.417          

De Ronde Venen 42.763 289             8                   994             164           1.455          2                1.457          

Eemnes 8.999 59              4                   218             45             327             1                328             

Houten 49.300 334             3                   1.381          146           1.864          -29             1.836          

IJsselstein 34.208 228             10                 894             90             1.221          -13             1.208          

Leusden 29.677 197             10                 719             84             1.010          2                1.011          

Lopik 14.208 95              1                   367             57             520             -7               513             

Montfoort 13.866 93              2                   368             85             549             -3               546             

Nieuwegein 61.868 372             10                 1.389          178           1.948          32              1.981          

Oudewater 10.187 60              2                   252             54             368             1                368             

Renswoude 5.101 33              -                155             4              191             3                194             

Rhenen 19.597 123             -                502             93             718             3                721             

Soest 45.874 310             16                 1.102          139           1.566          -4               1.562          

Stichtse Vecht 64.450 412             11                 1.554          330           2.307          22              2.329          

Utrecht 343.038 1.299          93                 111             157           1.660          23              1.683          

Utrechtse Heuvelrug 49.035 332             16                 1.135          196           1.679          -23             1.656          

Veenendaal 64.277 419             -                1.688          160           2.268          -2               2.265          

Vijfheerenlanden 54.461 348             2                   1.334          37             1.722          1                1.722          

Wijk bij Duurstede 23.502 155             7                   565             59             787             -8               778             

Woerden 51.513 333             9                   1.337          303           1.982          -2               1.980          

Woudenberg 12.701 81              5                   355             8              449             -6               443             

Zeist 62.830 428             24                 1.554          182           2.188          -14             2.174          

Totaal 1.319.251          7.726                355        24.628        3.810        36.519                 0        36.519 

Bedragen x € 1.000,-
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5. VASTSTELLING 
 

 

 

 

Dagelijks bestuur 

Als ontwerpbegroting vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 26 

september 2018 en aangeboden aan het algemeen bestuur ten behoeve van de 

vergadering op 5 december 2018. 

 

 

 

 

Het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 

 

de secretaris,      de voorzitter, 

 

 

 

 

drs. N A.M. Rigter     mr. drs. V. Everhardt 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen bestuur 

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio 

Utrecht in de openbare vergadering van 5 december 2018. 

 

 

 

 

de secretaris,      de voorzitter, 

 

 

 

 

drs. N.A.M. Rigter     mr. drs. V. Everhardt 

 
 

 



 

  

 

 

GGD regio Utrecht 

Postbus 51 
3700 AB Zeist 
 
T 030 608 608 6 
E info@ggdru.nl 
I www.ggdru.nl 
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