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Geachte raadsleden, 

 

Voor u ligt de kaderbrief van de GGD regio Utrecht voor het begrotingsjaar 2022. De 

kaderbrief vormt het startpunt van het proces van begroting en verantwoording.  

 

Impact coronacrisis 

 

Deze kaderbrief komt tot stand in een periode met veel onzekerheden. Ten tijde van het 

opmaken van de kaderbrief 2022 (oktober 2020) heeft het Corona-virus (COVID-19) 

Nederland al enige tijd in zijn greep. Sinds eind februari 2020 heeft GGD regio Utrecht 

(GGDrU) vanuit haar wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) op het gebied van 

Infectieziektebestrijding een grote rol in de bestrijding van het corona-virus. Het Rijk 

heeft rechtstreeks aan de DPG-en en via de VNG toegezegd gemeenten niet te korten op 

het Gemeentefonds wanneer taken die gemeenten bij de GGD hebben belegd en zijn 

gefinancierd via de gemeentelijke bijdrage door corona niet kunnen worden uitgevoerd 

door de GGD. Gemeenten hoeven dan ook niet inwoner- en kindbijdragen terug te 

vorderen bij de GGD wanneer de afgesproken dienstverlening door de GGD door corona 

niet is geleverd. 

 

De structurele impact van het coronavirus is lastig in te schatten en te onzeker om te 

vertalen in de cijfers van deze kaderbrief. De ontwikkelingen in de corona aanpak en 

aanwijzingen van het Rijk zijn van grote invloed op de af- en/of opschaling van reguliere 

processen en de prioriteiten uit de bestuursagenda 2019-2023. De ontwikkelingen zijn 

moeilijk voorspelbaar en kunnen snel lopen. Met deze kaderbrief worden desalniettemin 

specifiek de kaders vermeld die bekend zijn en als basis dienen voor het uitwerken van 

de ontwerp begroting 2022. 

 

Graag stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze over de algemene financiële en 

beleidsmatige kaders naar voren te brengen. Alle zienswijzen worden betrokken bij het 

opstellen van de programmabegroting van 2022.  

 



 

 

 

Het algemeen bestuur stelt de kaderbrief in de vergadering van maart 2021 vast en 

betrekt daarbij uw zienswijze. Op basis van de uitgangspunten in de vastgestelde 

kaderbrief wordt de ontwerpbegroting 2022 opgesteld. Voordat de begroting 2022 

definitief wordt opgesteld wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten 

aangeboden. U kunt de ontwerpbegroting 2022 medio april 2022 voor zienswijze 

tegemoet zien. De gemeenten hebben op deze manier twee gelegenheden om invloed 

uit de oefenen op de kaderstelling van de bestuurlijke keuzes voor GGD regio Utrecht. 

Zo kunnen de 26 gemeenten gezamenlijk hun rol als eigenaar en opdrachtgever van 

deze GGD waarmaken.  

 

Opbouw kaderbrief  

 

In de kaderbrief worden specifiek de kaders vermeld die als basis dienen voor het 

uitwerken van de ontwerp begroting 2022. Daarnaast komen slechts enkele 

ontwikkelingen aan bod. Tijdens het algemeen bestuur van 28 oktober is de behoefte 

geuit om in de kaderbrief ook aandacht te besteden aan de ontwikkeling en 

implementatie van het GGID. De planning is dat in 2022 het GGID onderdeel is van de 

reguliere dienstverlening en dan ook opgenomen is in het geldende financiële kader. 

Derhalve is het GGID niet opgenomen in de kaderbrief 2022.  

 

Naar aanleiding van het verzoek van raden bij de kaderbrief 2021 is ook in deze 

kaderbrief een financiële doorkijk op basis van de tot nu toe bekende kengetallen 

opgenomen. De uiteindelijke cijfermatige effecten van kaderstelling, feitelijk de 

rekenexercitie waarmee onder meer de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald, volgt 

bij het maken van de ontwerpbegroting 2022.  

 

Tevens komen ontwikkelingen aan de orde, die van invloed zijn of kunnen zijn op de 

ontwerp begroting 2022. De begroting van GGDrU is een meerjarenprogrammabegroting 

met één programma: 'Publieke Gezondheid'. In de begroting wordt het programma 

Publieke Gezondheid verder uitgewerkt in ambities. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

J.R. Donker 

Directeur Publieke Gezondheid a.i. 

 

 

 


