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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
Geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van de GGD 
regio Utrecht. 
 
Samenvatting 
Op 13 april 2022 ontving uw raad de begroting 2023 van de GGD regio Utrecht (GGDrU) 
met het verzoek om een eventuele zienswijze hierop uit te brengen (zie bijlage 1 en 2).  
 
De begroting is ingedeeld op basis van de ambities van de GGDrU voor 2023:  

1. Een veilige en gezonde leefomgeving 
2. Ondersteuning sociaal kwetsbaren 
3. Gezonde wijken en scholen 
4. Een goede start voor ieder kind 
5. Voorkomen van gezondheidsproblemen en – risico’s 
6. De organisatie op orde 
7. Eigentijdse Dienstverlening 

 
De op 30 maart 2022 vastgestelde kaderbrief 2023 was beleidsarm, omdat in maart 2022 
nieuwe gemeenteraden zijn gekozen en de GGDrU dus een nieuw bestuur krijgt. In 2023 
zal de GGDrU met het nieuwe bestuur werken aan de nieuwe bestuursagenda 2023-2027. 
 
Bijlagen 

1. Aanbiedingsbrief GGDrU 
2. Ontwerpbegroting GGDrU 2023 
3. Samenvattend overzicht zienswijze kaderbrief 2023 
4. Brief aan GGDrU met concept zienswijze  
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Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Ontwerpbegroting 2023 GGD regio Utrecht 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t 
 
Datum raadsvergadering 
28 juni 2022 

Portefeuillehouder 
Karin van Vliet 
Organisatie onderdeel 
Ontwikkeling Samenleving en 
Veiligheid 
E-mail opsteller 
Jody.van.Eijnatten@stichtsevecht.
nl 
Telefoonnummer opsteller 
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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 begroting 2023 is opgesteld binnen de kaders van de kaderbrief 2023.  
Gemeente Stichtse Vecht en de overige gemeenten binnen het werkgebied van de GGDrU 
hebben ingestemd met de kaderbrief 2023. In de kaderbrief staan de  
financiële en inhoudelijke uitgangspunten voor het jaar 2023 omgeschreven. 
 
Kanttekeningen 
Op dit moment is het nog onzeker of de geplande intensiveringen en besparingen 
gerelateerd aan GGiD gerealiseerd kunnen gaan worden. 
 
Communicatie 
Na besluitvorming wordt de GGDrU schriftelijke op de hoogte gesteld. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
De ontwerpbegroting 2023 van de GGDrU leidt voor Stichtse Vecht tot een verhoging van 
de bijdrage van € 8000 ten opzichte van de kaderbrief 2023 van de GGDrU.  
De genoemde financiële consequenties betrekken we bij het opstellen van onze begroting 
2023. 
 
 
17 mei 2022 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Loco-gemeentesecretaris     Burgemeester 
M.J.J. Rommers     drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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