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In le iding/samenvatt ing 
De GGDrU heeft diverse rapportages ter kennisgeving naar de gemeente gestuurd. 
Hieronder wordt per document een korte toelichting gegeven. 

1. Jaarstukken 2016 
De GGDrU heeft de jaarstukken 2016 ter kennisgeving gestuurd aan de gemeenteraden. 
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de voorlopige jaarrekening 2016. Hiermee 
is voldaan aan de wet gemeenschappelijke regelingen, waarin is bepaald dat het 
dagelijks bestuur van de GGDrU voor 15 april van ieder jaar de voorlopige jaarrekening 
stuurt aan de raden. Aan de jaarrekening is geen zienswijzeprocedure gekoppeld. 

Het jaarverslag gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen in 2016, zoals de start 
aanbesteding Digitaal Dossier JGZ; de Integrale Jeugdgezondheidszorg; toezicht Wmo. 
Verder wordt verantwoording afgelegd over de vier productgroepen: Algemene Publieke 
Gezondheid; Jeugdgezondheidszorg (JGZ); Bedrijfsvoering; Projecten en bijzondere 
activiteiten. De jaarrekening geeft over het geheel een positief resultaat € 175.116. Per 
productgroep zijn de resultaten toegelicht. Afwijkingen ten opzichte van de begroting 
zijn voor een groot deel incidenteel. 
De jaarstukken voldoen aan de gemaakte afspraken. 

2. Controleverklaring accountant jaarrekening 2016 
Deloitte accountants B.V heeft de jaarrekening gecontroleerd en heeft een positieve 
verklaring afgegeven. 

3. Verantwoording maatwerktaken JGZ 
Bijna alle taken die de GGDrU uitvoert voor de gemeente Woudenberg op het gebied 
van de JGZ zijn verschoven naar het basispakket. Alleen de W E rapportage valt nog 
onder het maatwerk en hiervoor is een aparte verantwoording gemaakt. Het gaat om 
een bedrag van €806. Er is ook een verantwoording opgenomen van de verhuiskosten 
van de JGZ in Eemland. Dit heeft verder geen financiële consequenties gehad. 

4. Vervolgadvies verhogen vaccinatiegraad 
De gemeente Veenendaal, Rhenen, Renswoude en Woudenberg hebben te maken met 
een lage vaccinatiegraad. Daarom hebben de bestuurders aan de GGDrU gevraagd om 
nader inzicht te geven over de medische en maatschappelijke risico's van de lage 
vaccinatiegraad, huidige gebruikte interventies door de GGDrU om de vaccinatiegraad te 
verhogen en potentiële andere interventies. De bevindingen zijn opgenomen in een 
advies lage vaccinatiegraad. Dit stuk is ook gepresenteerd in het AB GGDrU van 30 
maart j l . Op basis hiervan heeft de GGDrU een vervolgadvies geschreven met concrete 
acties die enerzijds zijn gericht op het verhogen van de acceptatiegraad onder 
doelgroepen met een lage acceptatie en anderzijds op het versterken van de huidige 
vaccinatiebereidheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om bij& en nascholing van de 
professionals; zo nodig meer t i jd voor dit onderwerp tijdens het contactmoment JGZ; 
Verbeteren van de kwaliteit van de publiekscommunicatie op websites. De bestuurders 
van de vier gemeenten konden zich vinden in de voorstellen. Die worden nu uitgevoerd. 


