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Inleiding 
GGD regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen verschillende 
gemeenten op het gebied van gezondheid. Op basis van de gemeenschappelijke regeling 
(artikel 44 lid 4) wordt de deelnemende gemeenteraden de mogelijkheid geboden om 
een zienswijze uit te brengen op de ontwerpbegroting 2018. Het college adviseert de 
raad om geen zienswijze uit te brengen. 

Centrale vraag 
Geeft de ontwerpbegroting 2018 van de GGDrU aanleiding om de raad te adviseren om 
een zienswijze in te dienen? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Een ontwerpbegroting die aansluit bij de ontwikkelingen zoals geschetst in de Kadernota 
2018 van de GGDrU en die bijdraagt aan het verbeteren van de volksgezondheid en 
daarmee aan het verminderen van maatschappelijke problemen zoals werkeloosheid, 
schooluitval, overlast en criminaliteit. 

Kader 
Wet gemeenschappelijke regelingen. 
Gemeenschappelijke Regeling GGDrU. 

Argumenten 
De ontwerpbegroting is een technisch sluitende begroting op basis van uitgangspunten 
van de Kadernota 2018 van de GGDrU. Belangrijke ontwikkelingen in 2018 zi jn: 
• Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) verder opzetten; 
• Uitvoering geven aan de ontschotte en collectief gefinancierde 

Jeugdgezondheidszorg JGZ); 
• Wijziging financiering Rijksvaccinatieprogramma; 
• Inzetten op antibioticaresistentie en tuberculosebestrijding. 
De GGDrU zet met de begroting in op een toekomstbestendige organisatie, die past in 
een netwerkomgeving en die in coproductie invulling geeft aan haar rol van adviseur 
aan de gemeenten. 

Duurzaamheid 
• Mens: bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Woudenberg en het 

voorkomen van ziektes. 

Draagvlak 
De ontwikkelingen zijn ambtelijk en bestuurlijk voorgesproken met de deelnemende 
gemeenten. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Een financieel sluitende jaarrekening. 

Financiële consequenties 
Zoals opgenomen in de Kadernota 2018 van de GGDrU neemt de bijdrage van de 
gemeente Woudenberg aan de GGDrU toe. Dit is vooral het gevolg van de ontschotte en 
collectief gefinancierde JGZ, waardoor de doorberekening met instemming van alle 
deelnemende gemeenten is gewijzigd. De raad is hierover al geïnformeerd (verseon 
186575). Vanaf 2018 wordt de bijdrage van Woudenberg aan de JGZ in stappen 
opgehoogd tot een bedrag van €16.273 in 2020 (kostenpost 671400). De financiële 
consequenties worden verwerkt in de kadernota en begroting 2018 van de gemeente 
Woudenberg. 

Risico 
Parallel aan het proces van deze begroting loopt binnen de GGDrU een proces van de 
ombuigingen ter dekking van de intensiveringen van de bedrijfsvoering. Hiermee 
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samenhangend geeft de GGDrU een waarschuwing af dat de begroting (technisch) 
sluitend is, maar dat het 'scherp voor de wind varen' wordt. In overeenstemming met de 
ingediende zienswijzen op de Kadernota 2018, is het uitgangspunt om de ombuigingen 
binnen de financiële kaders te realiseren. De GGDrU vraagt echter begrip van de 
gemeenteraden als blijkt dat dit uiteindelijk niet mogelijk is. Een voorstel over de 
ombuigingen wordt gepresenteerd in de vergadering van het algemeen bestuur op 29 
juni 2017. 

Aanpak/uitvoering 
Het collegebesluit komt op de agenda van de commissie te staan. Na de 
commissievergadering wordt de GGDrU per brief geïnformeerd over het collegebesluit. 

Conclusie 
De ontwerpbegroting van de GGDrU is een uitwerking van de Kadernota 2018. De 
begroting is technisch sluitend. Daar adviseert het college de raad om geen zienswijze in 
te dienen. 

Communicatie 
n.v.t. 

Bij lage(n) 
Conceptbrief aan de GGDrU. 


