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Onderwerp / voorstel: 

Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2021 

GGDrU 

 

 

 

  

Aan de Raad. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor om een zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de GGDrU 

waarin waardering wordt uitgesproken over de manier waarop de GGDrU als 

crisisorganisatie opereert bij de bestrijding van het Coronavirus. Daarnaast wordt de 

GGDrU verzocht om: 

1. een transparante berekening van de loon-en prijsindexering op te nemen 

in de ontwerpbegroting ten opzichte van de kaderbrief; 

2. Te onderzoeken of, in aanvulling op de analyse uitvoering 

reizigersadvisering, er ook andere (wettelijke) taken zijn die efficiënter 

uitgevoerd kunnen worden of aan de markt overgelaten kunnen worden.  

3. De planning van de analyse van de uitvoering taak ‘reizigersadvisering’ 

aan te passen en eerder te laten plaatsvinden zodat de uitkomsten kunnen 

worden meegenomen in de kaderbrief 2022.  

 

Inleiding 

Sinds eind februari 2020 werkt de GGDrU, vanuit de haar wettelijke taak (Wet publieke 

gezondheid) op het gebied van Infectieziektebestrijding, als crisisorganisatie in de 

bestrijding van het Corona-virus. Om deze opschaling mogelijk te maken zijn is in 

samenspraak met het dagelijks bestuur een aantal taken tijdelijk opgeschort. Kritische 

processen worden gecontinueerd, evenals de P&C cyclus.  

 

De GGDrU biedt de ontwerpbegroting 2021 aan en stelt de raden in de gelegenheid om 

een zienswijze in te dienen conform de gemeenteschappelijke regeling GGDrU.  

De ontwerpbegroting is een sluitende begroting en biedt voldoende weerstandscapaciteit. 

De GGDrU geeft echter aan dat bij het opstellen van de begroting de financiële 

implicaties van het Corona-virus nu moeilijk zijn in te schatten maar verwacht dat die 

hun weerslag gaan hebben op het begrotingsjaar 2021 van GGDrU. Wij gaan er van uit 

dat u ons, zodra er enige stabiliteit is, informeert over de effecten.  

 

 



 
Pagina geprint op: 18 mei 2020, 11:08 uur Pagina: 2 Voorstel: o:\raad\04. raadscommissie\2020\2020-06-02 overig\ontwerpbegroting 2021 ggdru\raadsvoorstel ggdru begroting 2021.docx 

 

 

Hoewel de huidige omstandigheden door het Coronavirus gecompliceerd zijn, adviseert 

het college de raad om een zienswijze in te dienen op kadernota GGDrU 2021. Dit hangt 

samen met de bezuinigingsopgave waar de gemeente voor staat.  

 

Centrale vraag 

Is er reden om een zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de GGDrU? 

 

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 

 

2.1. In de zienwijze op de Kaderbrief 2021 is al aangegeven dat de gemeente 

Woudenberg een bezuinigingsopgave heeft en dat deze mogelijk ook gevolgen 

heeft voor de GGDrU. De vraag aan de GGDrU om te onderzoeken of er naast 

de reizigersadvisering ook andere (wettelijke) taken zijn die efficiënter 

uitgevoerd kunnen worden of aan de markt overgelaten kunnen worden 

is hiervan een logisch vervolg.  

2.2. Met onder andere de gemeente Leusden is afstemming geweest over deze 

zienswijze. We bieden de GGDrU ambtelijke ondersteuning aan bij de 

uitwerking van dit verzoek. 

3. De kans is aanwezig dat de uitkomsten van analyse van de reizigersadvisering 

invloed hebben op de Kaderbrief en begroting 2022 en doorwerken in de 

begroting van de gemeenten. 

Duurzaamheid 

Mens: Een gezond Woudenberg. 

Markt: Een goed werkende GGDrU. 

 

Draagvlak 

Na overleg met regiogemeenten Amersfoort is de input voor deze zienswijze samen met 

de gemeente Leusden opgesteld. De zienswijze is ook gedeeld met de andere 

deelnemende gemeenten.    

 

Beoogd resultaat (hoe) 

n.v.t. 

 

Financiële consequenties 

De prognosebijdrage voor 2021 voor Woudenberg was in de Kadernota GGDrU berekend 

op €537.000. In de ontwerpbegroting 2021 van de GGDrU is het bedrag vastgesteld op 

€538.770. Dit bedrag wordt opgenomen in gemeentelijke begroting 2021 

(grootboeknummer 671400).  

 

De stijging ten opzichte van 2020 (€514.834) is hoger dan in voorgaande jaren. Dit heeft 

vooral te maken met uit een eenmalige inhaalslag die in begroting 2021-0 gemaakt is. 

Tot en met begroting 2020-0 was conform de kaderbrief nog de werkwijze om alleen 

mutaties door te voeren die geformaliseerd waren. Dat betekende dat in begroting  

2020-0 de cao niet kon worden verwerkt omdat die bij het opstellen van 2020-0 nog niet 

was ondertekend. In 2020-0 zit daarom nauwelijks een loonindex.  
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In begroting 2021-0 is deze werkwijze in ieder geval veranderd. In de kaderbrief 2021 is 

opgenomen dat als bijvoorbeeld de cao nog niet bekend, er wordt gewerkt met een 

schatting (in de praktijk is dat de ‘loonvoet sector overheid’. Dat betekent dat er in 2021-

0 nog een inhaalslag van 2020 is verwerkt én er een schatting voor 2021 is verwerkt 

(aangezien de cao van 2021 nog niet bekend is).  

 

Aanpak/uitvoering 

De GGDrU wordt geïnformeerd over het besluit van de raad. Het AB GGDrU is 

voornemens om de begroting 24 juni 2020 vast te stellen. Als de zienswijze in de 

commissie van 2 juni 2020 is geweest en de commissie kan zich vinden in de zienswijze, 

dan wordt die onder voorbehoud van het definitieve besluit van de raad van 2 juli 2020 

aan de GGDrU toegezonden. 

 

Conclusie 

De bezuinigingsopgave waar de gemeente Woudenberg zelf voor staat en de 

bezuinigingsopgave voor de GR’en is reden om een vervolg te geven aan de zienswijze 

op de kaderbief 2021 GGDrU. Daarom wordt de GGDrU gevraagd te onderzoeken of, in 

aanvulling op de analyse uitvoering reizigersadvisering, er ook andere (wettelijke) taken 

zijn die efficiënter uitgevoerd kunnen worden of aan de markt overgelaten kunnen 

worden. 

 

Communicatie 

n.v.t.  

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 
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