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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
Geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de kaderbrief 2022 van de GGD regio Utrecht.

Samenvatting
De GGD regio Utrecht (GGDrU) stelt de gemeenteraden in de regio Utrecht in de gelegenheid om
een zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2022 (zie bijlage 1 en 2). De kaderbrief beschrijft de
algemene financiële en beleidsmatige kaders. De kaders zijn op hoofdlijnen en ongewijzigd gebleven.
Impact coronacrisis
Ten tijde van het opmaken van de kaderbrief 2022 (oktober 2020) heeft COVID-19 Nederland al
enige tijd in zijn greep. Het is lastig in te schatten en te onzeker om de structurele impact van het
coronavirus te vertalen in de cijfers van deze kaderbrief. De gemeente betaalt een gemeentelijke
bijdrage aan de GGD voor de uitvoering van de (basis)taken. Het rijk kort gemeenten niet op het
Gemeentefonds wanneer het de GGD’s door corona niet lukt om deze basistaken uit te voeren.
Gemeenten hoeven dan ook niet inwoner- en kindbijdragen terug te vorderen bij de GGD wanneer de
afgesproken dienstverlening niet is geleverd door de GGDrU. Voor maatwerk en intensivering
maatwerk zal de GGD de gederfde inkomsten declareren bij VWS en na uitbetaling de eerder over
gemaakte bedragen terugstorten aan gemeenten voor dat deel dat niet is geleverd.
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Bijlagen
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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 kaderbrief geeft inzichten in de financiële effecten.
Op verzoek van de gemeenten heeft de GGDrU een financiële doorkijk gegeven op basis van de
tot nu toe bekende kengetallen. De uiteindelijke cijfermatige effecten van de kaderstelling volgen
bij het maken van de ontwerpbegroting 2022.
1.2. De kaderbrief houdt rekening met verwachte loonindexaties in het geval er nog geen nieuwe
CAO bekend is.
Op verzoek van de gemeenten wordt dit sinds 2021 in de kaderbrief verwerkt.

Kanttekeningen

De actualiteitswaarde van de kaderbrief is beperkt. 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
prioriteiten uit de bestuursagenda 2019-2023. De ontwikkelingen zijn moeilijk voorspelbaar en
kunnen snel lopen.

Communicatie

Na besluitvorming door uw raad wordt de GGDrU hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Financiën, risico’s en indicatoren

Naar aanleiding van het verzoek van onder andere uw raad bij de Kaderbrief 2021 is ook in deze
kaderbrief een financiële doorkijk gegeven op basis van de tot nu toe bekende kengetallen. De
uiteindelijke cijfermatige effecten van de kader volgen bij het maken van de ontwerpbegroting 2022.
De geschatte bijdrage voor 2022 voor Stichtse Vecht is berekend op €2.528.000. In 2021 is dat
€2.485.000. Dit nadeel komt voort uit de prognose van de loon- en prijsindexatie van 1.77%, dit
nemen we mee bij het opstellen van de kadernota 2022 van de gemeente.

16 februari 2021
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders
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Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema
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Raadsbesluit
Onderwerp
Zienswijze kaderbrief GGDrU 2022
Begrotingswijziging
n.v.t.
Datum raadsvergadering

Agendanummer

30 maart 2021
Commissie
9 maart 2021

Registratie nummer
Z/20/203515-VB/21/97019

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
-

het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 februari 2021;
de bespreking in de commissie Sociaal Domein van 9 maart 2021;

Besluit
Geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de kaderbrief 2022 van de GGD regio Utrecht.

30 maart 2021
Griffier
B. Espeldoorn-Bloemendal

Voorzitter
drs. A.J.H.T.H. Reinders
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Origineel besluit is ondertekend

