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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
Als zienswijze op de kaderbrief 2020 van de GGD regio Utrecht (GGDrU) te geven:
1.De raad stemt in met de kaderbrief 2020.
2.We verzoeken de GGDrU zeer terughoudend te zijn met tussentijdse begrotingswijzigingen
waarvoor een zienswijzeprocedure nodig is en hier rekening mee te houden bij het opstellen van de
begroting 2020.
3.Als aandachtspunt geven we mee dat de raden door de gekozen procedure niet in de gelegenheid
worden gesteld om aan de voorkant een zienswijze te geven op de beleidsmatige en financiële
aspecten die samenhangen met de bestuursagenda 2019-2023, terwijl dit volgens ons wel gewenst
is.
Samenvatting
De GGDrU heeft op 14 december 2018 de concept kaderbrief 2020 voor een zienswijze aan u
aangeboden (zie bijlage 1). In deze brief zijn de financiële en inhoudelijke uitgangspunten voor de
begroting 2020 verwerkt.

De kaderbrief 2020 heeft hoofdzakelijk betrekking op de technische uitgangspunten. Deze technische
uitgangspunten zijn ten opzichte van de kaderbrief 2019 niet inhoudelijk gewijzigd. Daarnaast
worden enkele ontwikkelingen beschreven.
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Bijlagen
1. Kaderbrief GGDrU 2020
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Net als vorig jaar is het een kaderbrief in plaats van een kadernota. De reden hiervoor is dat dit een
‘beleidsarm’ document betreft. De bestuursagenda 2019-2023 is nog in opbouw. Op 23 januari wordt
de bestuursagenda in het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld. Vervolgens wordt op basis hiervan
een actieprogramma met financiële vertaling opgesteld en ter vaststelling voor de vergadering van
het AB van 27 maart 2019 geagendeerd. Eventuele financiële gevolgen daarvan worden
meegenomen in de ontwerpbegroting 2020 die in juli 2019 voor zienswijze aan u zal worden
aangeboden.
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2. Brief aan GGDrU met zienswijze
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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
‘Beleidsarm’ document
De kaderbrief betreft een beleidsarm document, omdat de bestuursagenda 2019-2023 nog niet is
geaccordeerd.
Tussentijds begrotingswijzigingen
De afgelopen jaren worden er door de GGDrU gemiddeld één tot twee begrotingswijzigingen per jaar
via een zienswijzeprocedure aan de raden voorgelegd. Naar aanleiding hiervan hebben een aantal
gemeenten bij de laatste begrotingswijziging (2019-1) de GGDrU verzocht om alleen bij grote en
duidelijk onvoorziene zaken voor zienswijze voor te leggen aan de raden. Ook wij hadden de GGDrU
hier in onze zienswijze op de kaderbrief 2019 om verzocht. Via een begeleidende brief op de
vastgestelde begroting 2019-1 heeft de GGDrU hierop gereageerd. Het bestuur van de GGDrU geeft
aan dat een spanning bestaat tussen de standpunten van de verschillende raden op dit onderwerp.
Om ons standpunt nogmaals te benadrukken wordt voorgesteld om hierover een zinsnede in onze
zienswijze op te nemen.
Kanttekeningen
Er kan op dit moment nog geen beeld worden gegeven van de financiële consequenties van de
genoemde ontwikkelingen.
Communicatie
Na besluitvorming door de raad wordt de GGDrU hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.
Financiën, risico’s en indicatoren
De kaderbrief 2020 schetst de technische uitgangspunten voor de begroting 2020. Er kan op dit
moment nog geen beeld worden gegeven van de financiële consequenties van de genoemde
ontwikkelingen.
15 januari 2019
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Burgemeester
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Gemeentesecretaris
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Raadsbesluit
Onderwerp
Zienswijze op Kaderbrief GGD regio Utrecht 2020
Begrotingswijziging
n.v.t.

Agendanummer
Registratie nummer
Z/18/151100-VB/18/94417

Datum raadsvergadering
5 maart 2019
Commissie
5 februari 2019

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 januari 2019;
- de bespreking in de commissie Sociaal Domein van 5 februari 2019;
Besluit
Als zienswijze op de kaderbrief 2020 van de GGD regio Utrecht (GGDrU) te geven:
1. De raad stemt in met de kaderbrief 2020.
2. We verzoeken de GGDrU zeer terughoudend te zijn met tussentijdse begrotingswijzigingen
waarvoor een zienswijzeprocedure nodig is en hier rekening mee te houden bij het opstellen
van de begroting 2020.
3. Als aandachtspunt geven we mee dat de raden door de gekozen procedure niet in de
gelegenheid worden gesteld om aan de voorkant een zienswijze te geven op de
beleidsmatige en financiële aspecten die samenhangen met de bestuursagenda 2019-2023,
terwijl dit volgens ons wel gewenst is.
5 maart 2019
Griffier

Voorzitter
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Origineel besluit is ondertekend
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