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Aan de gemeenteraad 

Voorgesteld Besluit 
Een zienswijze indienen overeenkomstig de brief in bijlage 4. 

Samenvatting 
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD regio Utrecht (GGDrU) vraagt de gemeenteraden 
van de deelnemende gemeenten om een zienswijze te geven op de begrotingswijzing 2022-
1 (zie bijlage 1 t/m 3). 

De wijzigingen ten opzichte van de nulbegroting staan opgesomd in paragraaf 2.2 van de 
begrotingswijziging. Qua omvang betreft de impact van corona de grootste wijziging. De 
extra kosten die hiermee gemoeid zijn worden door het rijk gedekt. Andere belangrijke 
wijzigingen hebben betrekking op de bestrijding van apenpokken, de zorg aan ontheemden 
uit Oekraïne, prijsindexaties, loonindexaties, afspraken rondom HPV vaccinaties en 
prenataal huisbezoek. De extra kosten voor gemeente Stichtse Vecht bedragen dit jaar € 
70.000, waarvan € 30.000 incidenteel en € 40.000 structureel. 

In deze begrotingswijziging is geen rekening gehouden met de financiële consequenties van 
het besluit dat de GGDrU recent heeft genomen om te stoppen met de ontwikkeling van het 
digitaal kinddossier GGiD. Dat kon ook niet, aangezien de begrotingswijziging al eerder 
door de GGDrU was opgesteld. Deze ontwikkeling heeft wel financiële consequenties. Daar 
bent u in de raadsinformatiebrief van 3 november over geïnformeerd. Uw raad wordt 
voorgesteld hier in de zienswijze aandacht aan te besteden. 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
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Raadsvoorstel 
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Begrotingswijziging 
Nee 
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In verband met onze gemeentelijke vergaderplanning is het in het bestuurlijk proces niet 
mogelijk om voor de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 7 december 2022 uw 
zienswijze aan de GGDrU kenbaar te maken. Wij kiezen er daarom voor om na de 
commissievergadering van 29 november 2022, onder voorbehoud van uw instemming, een 
zienswijze aan de GGDrU te verzenden. Na uw besluit maken we dit definitief aan de 
GGDrU kenbaar.  

Bijlagen 
1. Brief bij begrotingswijziging
2. Begrotingswijziging 2022-1
3. Bijlage bij begrotingswijziging 2022-1
4. Brief aan GGDrU
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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 begrotingswijziging 2022-1 sluit aan bij de uitgangspunten genoemd in de Kaderbrief 
2022 voor begrotingsjaar 2022 
Gelet hierop is er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen en wordt voorgesteld om 
in te stemmen met de begrotingswijziging 2022-1. 

1.2 In de begrotingswijziging is geen rekening gehouden met de financiele consequenties 
van het besluit van de GGDrU om te stoppen met het GGiD 
Dat kon ook niet, aangezien de begrotingswijziging al eerder door de GGDrU was 
opgesteld. Deze ontwikkeling heeft wel financiële consequenties. Daar bent u in de 
raadsinformatiebrief van 3 november over geïnformeerd. Uw raad wordt voorgesteld hier in 
de zienswijze aandacht aan te besteden. Voorgesteld wordt aan de GGDrU kenbaar te 
maken dat we ervan uitgaan dat de financiële consequenties zoveel mogelijk tot een 
minimum worden beperkt en incidenteel van aard zijn. Indien de financiële consequenties 
structureel van aard worden, waarbij sprake is van een wijziging van de inwoner- of 
kindbijdrage, dan vragen wij de GGDrU om een extra begrotingswijziging (2022-2) voor 
zienswijze aan de raden voor te leggen. In bijlage 4 vindt u de volledige zienswijze. 

Kanttekeningen 
Het is niet mogelijk om uw defintieve besluit tijdig aan de GGDrU kenbaar te maken. De 
uiterlijke datum voor het aanleveren van een zienswijze is 7 december 2022 (vóór de 
vergadering van het AB). 

Communicatie 
Na uw besluit sturen we de definitieve zienswijze aan de GGDrU. 

Financiën, risico’s en indicatoren 
De begrotingswijzing 2022-1 leidt voor Stichtse Vecht tot een hogere bijdrage van € 70.000 
in 2022. Daarvan is € 40.000 structureel en € 30.000 incidenteel. De structurele extra lasten 
komen hoofdzakelijk voort uit loonindexaties, prijsindexaties en afspraken rondom de HPV 
vaccinatie en prenataal huisbezoek. De incidentele extra lasten worden met name 
veroorzaakt door de zorg aan ontheemden uit Oekraïne. De verwachting is dat gemeenten 
via de decembercirculaire voor dit laatste worden gecompenseerd.  
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De extra kosten kunnen dit jaar binnen het taakveld Volksgezondheid worden opgevangen, 
omdat de totale kosten binnen dit taakveld i.v.m. corona lager uitvallen dan begroot en we 
naar verwachting door het rijk voor een deel van de hogere kosten worden gecompenseerd. 
We betrekken dit bij de jaarrekening 2022. Meerjarig worden de structurele kosten van € 
40.000 bij de planning en control cyclus betrokken.  

De extra kosten die gepaard gaan met het stoppen van de ontwikkeling van het digitaal 
kinddossier GGiD kunnen niet worden opgevangen. Voor Stichtse Vecht gaat het hierbij om 
een incidentele bijdrage van circa € 266.000. De kosten voor een nieuwe aanbesteding en 
afwikkeling van de huidige aanbesteding komen daar nog bij. We betrekken dit bij de 
jaarrekening 2022. 

8 november 2022 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 

Wnd. gemeentesecretaris  Burgemeester 
drs. M.J.J. Rommers  drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 

gelet op: 

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;
- de bespreking in de commissie Sociaal Domein van 29 november 2022;

Besluit 
1. Een zienswijze in te dienen overeenkomstig de brief in bijlage 4.

20 december 2022 

Griffier 
B. Espeldoorn-Bloemendal

Voorzitter 
drs. A.J.H.T.H. Reinders 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 140346  F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
info@stichtsevecht.nl 

Raadsbesluit 

Onderwerp 
Zienswijze begrotingswijziging 2022–1 GGD regio Utrecht 

Begrotingswijziging 
Nee 

Datum raadsvergadering 
20 december 2022 

Commissie 
29 november 2022 

Registratie nummer 
162757 

http://www.stichtsevecht.nl/
mailto:info@stichtsevecht.nl
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