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Inleiding 
In de Kadernota 2018 geeft de GGDrU een helder overzicht van de belangrijkste 
ontwikkelingen op het gebied van de publieke gezondheid en de bedrijfsvoering. Wat betreft 
de bedrijfsvoering is de GGDrU een proces in gegaan om die meer op orde te brengen. Dit 
proces is met de Kadernota 2017 in gang gezet en de verbeteringen zijn uitgevoerd binnen de 
huidige begroting. De GGDrU geeft aan dat er ook de komende jaren ruimte nodig is voor het 
ontwikkelen en invoeren van noodzakelijke en onvermijdelijke verbeteringen en aanpassingen. 
Het streven is om dit binnen de huidige begroting te doen zodat de inwonerbijdrage per 
gemeente gelijk blijft, maar de GGDrU geeft aan dat in 2017 nader wordt bekeken of dit ook 
gaat lukken. 
Het advies is om de raad zienswijzen te laten indienen, waarin de raad zich positief uitspreekt 
over de overzichtelijkheid en helderheid van de concept Kadernota 2018 en de 
voortvarendheid waarmee de GGDrU de verbetering van de bedrijfsvoering heeft opgepakt. 
Daarnaast is het advies om nog een keer te benadrukken om deze verbeteringen binnen de 
huidige begroting tot stand te laten brengen, zodat gemeenten niet voor 
financieringsproblemen komen te staan. 

Centrale vraag 
Stelt het college de raad voor om een zienswijze in te dienen op de concept Kadernota 2018 
GGDrU? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Een Kadernota 2018 GGDrU die de beleidskaders biedt voor de begroting 2018 en bijdraagt 
aan de (wetteli jke) taken die gemeenten hebben op het gebied van de publieke gezondheid 
(programma Samenleving). 

Kader 
Wet publieke gezondheid 
Gemeenteschappelijke regeling GGDrU 

Argumenten 
Overzichtelijk en helder 
De concept Kadernota geeft in hoofdstuk 4 een compact overzicht van de ontwikkelingen op 
het gebied van publieke gezondheid. De ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering 
zijn helder in beeld gebracht in hoofdstuk 5. Daarin is ook aangegeven hoe de GGDrU een 
efficiëntere bedrijfsvoering verwacht te realiseren. 

Verbeteringen bedrijfsvoering binnen de huidige begroting 
De financiële ruimte binnen de begroting van de gemeente Woudenberg is beperkt en biedt 
geen mogelijkheden voor verhoging van de inwonerbijdrage. Vanaf 2018 moet de gemeente 
ook al ruimte zoeken voor de verhoging van de bijdrage aan de jeugdgezondheidszorg. 
Hierover is een apart collegevoorstel gemaakt. 

Duurzaamheid 
• Mens : Het takenpakket van de GGDrU draagt bij aan een gezonde samenleving. 

M a r k t : Het versterken van de bedrijfsvoering draagt bij aan een duurzame 
bedrijfsvoering. 

Draagvlak 
De Kadernota is besproken in het algemeen bestuur van 8 december 2016, waarbij wethouder 
De Kruif aanwezig was. 

Beoogd resultaat (hoe) 

Het takenpakket van de GGDrU draagt bij aan het realiseren van het programma Samenleving. 

Financiële consequenties 
De financiële vertaling van de concept Kadernota 2018 wordt gemaakt in de begroting 2018 en 
is nu nog niet expliciet in beeld. De GGDrU zoekt de ruimte binnen de huidige begroting maar 
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houdt een slag om de arm. Daarom is in de zienswijze benadrukt om de financiering van de 
verbeteringen op het gebied van de bedrijfsvoering binnen de huidige begroting te houden. 

Aanpak/ui tvoering 
Het algemeen bestuur stelt de Kadernota vast in de vergadering van 30 maart 2017. Na 
vaststelling ontvangen de raden de conceptbegroting 2018 voor een zienswijze. 

Conclusie 
Het college stelt de raad voor om zienswijzen in te dienen op de concept Kadernota 2018 
GGDrU. 

Communicatie 
n.v.t. 
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