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Aan de Raad.
Voorstel
Wij stellen u voor om een zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van de GGDrU
gericht op de verhoging van de bijdrage van de gemeente Woudenberg voor de invulling
van privacy en informatiebeveiliging.
Inleiding
De GGDrU biedt de concept begroting 2022 aan en stelt de raden conform de
gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
De uitgangspunten in de kaderbrief 2022 en de zienswijzen zijn verwerkt in de
conceptbegroting. Ook is zoals afgesproken de loon- en prijsindexering opgenomen.
Het college adviseert de raad om een zienswijze in te dienen gericht op de verhoging van
de bijdrage vanuit de gemeenten voor de invulling van privacy en informatiebeveiliging
bij GGDrU. In het overleg van Algemeen Bestuur van 31 maart 2021 is dit aan de orde
geweest. Vanuit de gemeente Woudenberg is er toen op aangedrongen om deze kosten
binnen de begroting op te lossen zonder verhoging van de bijdragen en aan te geven
welke keuze(s) daarvoor moet(en) worden gemaakt.
In het AB is toen besloten om de invulling voor privacy en informatiebeveiliging voor
2021 te bekostigen uit het resultaat over 2020 en daarmee tot tijdelijke dekking van de
kosten. Het Dagelijks Bestuur heeft uiteindelijk toch gekozen voor een structurele
dekking door een verhoging van de bijdrage vanuit gemeenten en legt dit nu voor via de
concept begroting 2022.
Centrale vraag
Is er reden om de raad te adviseren om een zienswijze in te dienen op de
conceptbegroting 2022?
Beoogd resultaat (wat)
Een GGDrU die op een verantwoorde manier haar taken uitvoert op het gebied

van de publieke gezondheid.
Kader
Wet publieke gezondheid.
Gemeenschappelijke regeling GGDrU.
Argumenten
1.1.
De financiële positie laat een verhoging van de bijdrage vanuit Woudenberg niet
toe.
In de begroting van de gemeente Woudenberg is in principe geen ruimte voor een
verhoging van de bijdrage aan de GGDrU. Als de andere deelnemende gemeenten
instemmen met de verhoging, moet er toestemming worden aangevraagd bij de
provincie.
1.2.

De discussie over de structurele financiering is niet in het AB gevoerd
Hoewel we het belang van een goede privacy- en informatiebeveiliging
onderschrijven, vinden we dat de discussie daarover in het AB moet plaatsvinden
en niet via de concept begroting. De GGDrU geeft aan dat er mede door het
ombuigingsplan geen ruimte is binnen de huidige begroting voor een structurele
oplossing. Gemeenten staan echter ook voor moeilijke keuzes om de begroting
rond te krijgen.

Duurzaamheid en Inclusie
Mens: Een gezond Woudenberg.
Markt: Een goed werkende GGDrU.
Maatschappelijke participatie
Met de accounthouders van de raad heeft een informerend overleg plaatsgevonden over
de begroting.
Beoogd resultaat (hoe)
N.v.t.
Financiële consequenties
De prognosebijdrage voor 2022 voor Woudenberg is in de Kadernota berekend op
€553.000. In de conceptbegroting 2022 wordt uitgegaan van ca. €560.000, waarvan
€3.655 voor de verhoging van invulling van privacy en informatiebeveiliging.
Het andere bedrag van ca €3.500 betreft de uitvoering van MenACWY (meningokokken)
vaccin voor 14-jarigen. De gemeente ontvangt hiervoor de middelen via een storting in
het gemeentefonds.
Als er wordt ingestemd met de verhoging voor de invulling van privacy en
informatiebeveiliging, moet er toestemming worden aangevraagd bij de provincie en
wordt de verhoging verwerkt in de zomernota 2022 van de gemeente Woudenberg.
Aanpak/uitvoering
De GGDrU wordt geïnformeerd over het besluit van de raad. Het algemeen bestuur van
de GGDrU stelt de kaderbrief vast in de vergadering van 2022.
Conclusie
De conceptbegroting wijkt af van de Kaderbrief GGDrU 2022 en vraagt om een hogere
bijdrage van de gemeenten voor de invulling van privacy en informatiebeveiliging bij
GGDrU. Hoewel de gemeente het belang daarvan onderstreept, laat de financiële situatie
van de gemeente niet toe om de bijdrage hiervoor te verhogen. Daarom dringt de
gemeente nogmaals aan op het zoeken naar een oplossing binnen de begroting van de
GGDrU.
Communicatie
n.v.t.
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