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Geachte raad,
Hierbij bied ik u de Ontwerpbegroting 2021 namens het dagelijks bestuur van GGDU
aan . Van twintig van de zesentwintig van uw raden ontvingen wij hun zienswijze op de
kaderbrief 2021. Het algemeen bestuur besprak deze zienwijze bij de vaststelling van de
kaderbrief in de vergadering van 1 april jl . De uitgangspunten in de kaderbrief en deze
zienswijze hebben wij verwerkt in de ontwerpbegroting 2021, die wij u nu , zoals
vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, voor zienswijze voorleggen .In deze begroting laten we zien hoe we in 2021 werken aan de vijf maatschappelijke
effecten . We benoemen onze ambities, de resultaten die we eind 2021 verwachten te
behalen en we laten zien hoeveel het kost.
Het algemeen bestuur stond stil bij de Bestemmingsreserve Reizigersadvisering. Deze
reserve is vanwege het negatieve resultaat uit 2019 nu nihil . In het vierde kwartaal van
2020 wordt een analyse gemaaktmet het oog op de uitvoering van deze taak op de
lange termijn . Op basis van deze analyse worden opties ter bespreking aan het dagelijksbestuur voorgelegd .
In dekaderbrief is op uw uitdrukkelijk verzoek 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 kind
bijdrage wordt bepaald , vindt u nu terug in de ontwerpbegroting 2021. De
ontwerpbegroting gaat overeenkomstig de uitgangspunten in de kaderbrief uit van de
meest recente gegevens.
Voor de prijsindex geldt dat de index (voortkomend uit de septembercirculaire 2019 )
zoals gehanteerd in de kaderbrief dezelfde is als in de begroting. Voor de loonindex geldt
dit grotendeels ; de cao - effecten en de loonvoet sector overheid waar in de kaderbrief
aan wordt gerefereerd zijn als zodanig in de begroting verwerkt. Afwijkend zijn dewerkgeverspremies die ook van invloed zijn op de loonindex ; de meeste recente
informatie daarover is bekend geworden na opstellen van de kaderbrief en is daarom
nietmeegenomen in de kaderbrief maar wel in de begroting .
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Een nadere toelichting hierop treft u in paragraaf 3.1 van de ontwerpbegroting 2021. Bij
ieder moment in de P & C cyclus (kaderbrief, begroting en begrotingswijzigingen ) wordt
zoals afgesproken het financieel beeld met de meest actuele gegevens gepresenteerd .
Het bestuur is zich bewust van de financiële positie van gemeenten . Gemeenten die om
deze reden keuzes moeten maken in de uitvoering van taken doen dit bij de afspraken
over het maatwerk . Deze vinden gesprekken vinden in het najaar plaats .
Impact Covid - 19 (Corona -virus )
Ten tijde van het opmaken van de begroting 2021 heeft het Corona- virus (COVID - 19)
ook Nederland in zijn greep . Sinds eind februari 2020 heeft GGDru vanuit haar
wettelijke taak (Wet publieke gezondheid ) op het gebied van Infectieziektebestrijding
een grote rol in de bestrijding van het Corona- virus.
GGDrU werkt als crisisorganisatie op volle kracht aan het informeren van inwoners,
professionals en instellingen en verzorgt daarnaast o.a. het bemonsteren van potentiële
geïnfecteerden en het coördineren van psychosociale hulpverlening . Er is daarnaast een
call center ingericht dat zeven dagen in deweek bereikbaar is voor inwoners en
professionals. Om deze opschaling mogelijk te maken is in samenspraak met het
dagelijks bestuur de afweging gemaakt welke taken tijdelijk opgeschort worden .
Belangrijk is te vermelden dat de kritische processen van GGDrU wel uitgevoerd blijven .
Aanwijzingen van het RIVM worden daarbij opgevolgd . Ook is de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IG )) hierover geïnformeerd . IGJondersteunt deze
werkwijze .
Het spreekt voor zich dat GGDU-medewerkers nu primair gericht zijn op de bestrijding
van het Corona - virus. GGDrU huurt ook extern personeel in (waaronder voormalige
collega's met een specifieke infectieziektebestrijding el) . De extra kosten voor
onder andere de inzet van medewerkers worden apart geregistreerd . De leden van het
algemeen bestuurworden vrijwel dagelijks op de hoogte gehouden van de ontwikkeling
en de genomen maatregelen aangaande de bestrijding van het Corona- virus via de
bestuurlijke update .
Op dit moment is moeilijk in te schatten wat de financiële implicaties zijn van het
Corona - virus. Dit wordt veroorzaakt doordat onduidelijk is hoe lang de bestrijding van
het Corona- virus gaat duren (en daarmee reguliere taken blijven liggen ) als ook In welke
mate demedewerkers van GGDru zelf worden getroffen door ziekte vanwege het
Corona - virus . Ten aanzien van de dekking van de extra gemaakte kosten zal ten zijner
tijd ook een bestuurlijk besluit moeten worden genomen .
Deze onzekere tijd zal ongetwijfeld ook zijn weerslag hebben op het begrotingsjaar 2021
van GGDru . De gevolgen voor de uitvoering van werkzaamheden zoals voorgenomen
voor 2021 worden in beeld gebracht zodra dat mogelijk is .
De DPG heeft naast de verantwoordelijkheid voor de GGD -werkzaamheden inzake
Covid - 19 , als functionaris bij deze Covid - 19 crisis een aantal coördinerende taken in
opdracht van de minister van VWS. Deze strekken zich uit over de acute en niet - acute
zorg . Het betreft m.n. het bevorderen van samenwerking ; het informeren van regionale
partners en de landelijke overheid ; het tot stand doen komen van specifieke
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voor coronazorg , niet zijnde ziekenhuisbedden ; de distributie van persoonlijke
beschermingsmiddelen in de regio ; en zo nodig aanspreken van partijen op hun
taak / verantwoordelijkheid in dezen . Indien nodig kan de DPG de voorzitter van de
veiligheidsregio verzoeken een aanwijzing te geven aan partijen in deze regio . Het GHOR
bureau van de Veiligheidsregio Utrecht is , eveneens onder leiding van de DPG en
volledig opgeschaald , bezig om de regionale opgave uitgevoerd te krijgen , in
samenwerkingmet acute en niet acute zorgpartners, met inbegrip van GGDrU .
Tot slot
Het algemeen bestuur is voornemens om de begroting 2021 vast te stellen in de
vergadering van 24 juni 2020. Graag ontvangen wij uw eventuele zienswijze voor deze
vergadering.
MetNan bestuur van GGD regio Utrecht

NicoDire


