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Inleiding 
In de loop van 2017 heeft het algemeen bestuur een aantal besluiten genomen die 
verwerkt zijn in de gewijzigde begrotingen 2017 en 2018. Deze wijzigingen worden nu 
voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten met de mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen. 
Daarnaast vraagt de GGDrU in haar brief om een zienswijze op het voorstel tot 
deelname in de coöperatie GGD Support Centrum Coöperatief U.A. voor de ontwikkeling 
van software voor het Digitaal Dossier JGZ. Door nieuwe ontwikkelingen Is deze vraag 
ingetrokken. De GGDrU komt met een nieuw procesvoorstel. 

Centrale vraag 
Is er aanleiding om een zienswijze in te dienen op: 
1. De ontwerp gewijzigde begroting 2017-1. 
2. De ontwerp gewijzigde begroting 2018-1. 

Beoogd resultaat (wat ) 
Een begroting GGDrU die aansluit bij de gemaakte afspraken in het AB/BC GGDrU. 
Een systeem voor de DD JGZ dat de GGDrU ondersteunt bij een goede taakuitvoering op 
dit gebied. 

Kader 
Wet Gemeenteschappelijke Regelingen. 
GR GGDrU. 

Wet Publieke Gezondheid. 

Argumenten 
Alle wijzigingen hebben betrekking op besluiten die in overleg met de deelnemende 
gemeenten zijn genomen. 
• Inzet publieke gezondheid voor statushouders: 

De uitvoering van de publieke gezondheidstaken voor statushouders vraagt meer 
inspanning van GGDrU dan gebruikelijk voor inwoners. Het Rijk heeft dit voorzien en 
in het Uitwerkingsakkoord voor zowel 2016 als 2017 extra middelen vrijgemaakt. 
Deze middelen worden beschikbaar gesteld aan gemeenten door een toevoeging aan 
het gemeentefonds. Een deel van deze gelden is bedoeld voor publieke 
gezondheidszorg. Voor 2016 heeft de GGDrU geen aanspraak gedaan op deze 
middelen. Toen kon de extra benodigde inzet nog worden opgevangen binnen het 
budget van 2016. Met de ombuigingsoperatie en daarmee het op orde brengen van 
de basis is er geen ruimte meer binnen het bestaande budget en doet de GGDrU een 
beroep op de rijksgelden. De GGDrU gebruikt het geld om de komende jaren het 
werk voor de nieuwkomers binnen het reguliere budget te kunnen verrichten. 

• Spreekuur vrouwelijke genitale verminking: 
Vrouwen uit landen waar vrouwelijke genitale verminking (VGV) veel voorkomt zijn 
kwetsbaar en hebben extra zorg nodig. Onze regio is één van de weinige actieve 
regio's, waar dit nog niet geregeld Is. In alle gemeenten in onze regio wonen 
vrouwen uit hoog risicolanden VGV, blijkt uit recente cijfers van kenniscentrum 
Pharos. GGDrU gaat voor deze doelgroep inzetten op nazorg en preventie door het 
opstarten van een regionaal laagdrempelig spreekuur VGV vanuit meerdere locaties 
van de GGDrU of ziekenhuizen in deze regio. 

• Ombuigingsplan: 
Het ombuigingsplan Is In de vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni 2017 
vastgesteld. In de begrotingswijziging 2017-1 en 2018-1 is de technische verwerking 
van het ombuigingsplan meegenomen. Doel van het ombuigingsplan is de benodigde 
versterking van bedrljfsondersteunende onderdelen ('de basis') binnen de GGDrU. 

• Rijksvaccinatieprogramma: 
Per 1 januari 2018 zou het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wettelijk worden 
verankerd In de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Hierdoor zou de financiering in niet 
meer via het RIVM maar via de gemeenten (gemeentefonds). Dit is verwerkt in de 
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vastgestelde begroting 2018. Het Rijk heeft echter laten weten dat deze 
wetswijziging per 1 januari 2019 ingaat. Op dat moment was de begroting 2018 al 
vastgesteld en daarmee de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma in de 
begroting 2018 opgenomen. Met de wijziging van de begroting 2018-1 wordt dit 
gecorrigeerd. De wijziging van de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma 
wordt verwerkt in de begroting 2019, die nog wordt gemaakt. 

• Nieuwe CAO afspraken: 
Toen de begroting 2017 en de begroting 2018 was opgesteld, was er nog geen 
nieuwe CAO vastgesteld. Recentelijk Is er een nieuwe CAO afgesloten voor de 
periode van 1 mei 2017 tot en met 31 december 2018. De effecten daarvan zijn 
meegenomen in de gewijzigde begrotingen 2017-1 en 2018-1. 

Duurzaamheid 
Mens: een toekomstbestendige gezondheidszorg. 
Markt: een toekomstbestendige GGDrU. 

Draagvlak 
Alle besluiten van het Dagelijks Bestuur zijn eerst voorgelegd aan het Algemeen Bestuur 
en de Bestuurscommissie. 

Beoogd resultaat (hoe) 
n.v.t. 

Financiële consequenties 
Voor 2017 wordt een bedrag bij geraamd van € 13.729 in de najaarsnota. In 2018 is er 
een extra bedrag nodig van € 2.685. Dit wordt volgend jaar in de zomernota 
bijgeraamd. 

2017 2018 
Begrotingswijziging 
GGDrU 2017-1 

€406.563 Begrotingswijziging 
GGDrU 2018-1 

€431.264 

Begroting gemeente 
Woudenberg 2017 

€392.834 Begroting gemeente 
Woudenberg 2018 

€428.579 

Verschil €13.792 €2.685 

Aanpak/uitvoering 
De GGDrU ontvangt onder voorbehoud een reactie. Gevraagd is om voor 9 december 
2017 te reageren maar die datum wordt in de meerdere gemeenten niet gehaald. 

Conclusie 
De begrotingswijzigingen 2017-1 en 2018-1 geen aanleiding om een zienswijze in te 
dienen. 

Communicatie 
n.v.t. 

Bij lage(n) 
- Brief GGDrU 

Gewijzigde begroting 2017-1 
- Gewijzigde begroting 2018-1 

Antwoordbrief aan de GGDrU 


