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Concept Kaderbrief 2021

Geachte raadsleden ,
Voor u ligt de kaderbrief van de GGD regio Utrecht voor het begrotingsjaar 2021 . De
kaderbrief vormt het startpunt van het proces van begroting en verantwoording .
Graag stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze over de algemene financiële en
beleidsmatige kaders naar voren te brengen . Alle zienswijzen worden betrokken bij het
opstellen van de programmabegroting van 2021.
Het algemeen bestuur stelt de kaderbrief in de vergadering van april 2020 vast en
betrekt daarbij uw zienswijze . Op basis van de uitgangspunten in de vastgestelde
kaderbrief wordt de ontwerpbegroting 2021 opgesteld . Voordat de begroting 2021
definitief wordt opgesteld wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten
aangeboden . U kunt de ontwerpbegroting 2021 medio april 2020 voor zienswijze
tegemoet zien . De gemeenten hebben op deze manier twee gelegenheden om invloed
uit de oefenen op de kaderstelling van de bestuurlijke keuzes voor GGD regio Utrecht.Zo kunnen de 26 gemeenten gezamenlijk hun rol als eigenaar en opdrachtgever vandeze GGD waarmaken .
Opbouw kaderbrief
In de kaderbriefworden specifiek de kaders vermeld die als basis dienen voor het
uitwerken van de ontwerpbegroting 2021 en schetst de beleids - en begrotingskaders ineen meerjarenperspectief. Naar aanleiding van de zienswijzen op de voorgaande
kaderbrief ( 2020 ) en begroting hebben we de kaderbrief 2021 anders ingedeeld .
Daarnaast is op uw uitdrukkelijk verzoek een financiële doorkljk 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
kindbijdrage wordt bepaald , volgen bij het maken van de ontwerpbegroting 2021.
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Tevens komen ontwikkelingen aan de orde, die van invloed zijn ofkunnen zijn op de
ontwerpbegroting 2021. De begroting van GGDrU is een meerjarenprogrammabegroting
met één programma : 'Publieke Gezondheid ' . In de begroting wordt het programma
Publieke Gezondheld verder uitgewerkt in ambities .

Met vriendelijke groet,

N . A . M ! Rigter
Directeur Publieke


