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Geachte mevrouw Rigter, 

 

Met uw brief van 15 april 2020 biedt u de ontwerpbegroting GGDrU 2020 aan en vraagt 

u om een zienswijze van de raden. 

 

Allereerst willen we ons respect uitspreken over hoe u als crisisorganisatie functioneert 

en de manier waarop u ons hebt ondersteund en nog steeds ondersteunt gedurende 

deze crisis. Uw adequate optreden en de goede samenwerking bij deze crisis stellen we 

zeer op prijs. Daarnaast waarderen we het dat de planning & control cyclus doorgang 

heeft gevonden.  

 

Bij de Kadernota 2021 heeft onze gemeenteraad een zienswijze ingediend over de 

gemeentelijke bezuinigingsopgave. Meerdere raden hebben aangegeven dat de 

financiële positie van gemeenten onder druk staat, en deze zienswijzen zijn 

overgenomen. De druk neemt met name in het sociaal domein toe en zal om ingrepen 

vragen. We beseffen dat de GGDrU de laatste jaren scherp heeft begroot en dat de 

omstandigheden door de Coronacrisis complex zijn, maar gezien de druk op het sociale 

domein hebben we de raad geadviseerd om een zienswijze in te dienen met de volgende 

verzoeken: 

 

1. Een transparante berekening loon-en prijsindexering op te nemen in de 

ontwerpbegroting ten opzichte van de kaderbrief 2021; 

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.  
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Bij het onderzoeken van punt 2 bieden we u ambtelijke ondersteuning vanuit de 

gemeenten aan. Voor het overige kunnen we instemmen met de ontwerpbegroting 

2021. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

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

Secretaris     Burgemeester 


