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Aan de Raad. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor om: 

 een zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2021 van de GGDrU. 

 

 

I Inleiding 

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

een zienswijze in te dienen. In de kaderbrief worden de kaders vermeld die als basis 

dienen voor de ontwerpbegroting 2021. Ook worden de ontwikkelingen geschetst die van 

invloed kunnen zijn op de begroting. Naar aanleiding van de zienswijzen op de vorige 

kaderbrief en begroting is in deze kaderbrief een loon- en prijsindexering opgenomen. 

 

Centrale vraag 

Is er reden om een zienswijze in te dienen op de kaderbrief 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 

1. De gemeente Woudenberg heeft een bezuinigingsopgave. Daardoor is er geen ruimte 

voor het financieren van nieuwe ontwikkelingen binnen de GGDrU. Deze 

ontwikkelingen kunnen alleen budgetneutraal worden uitgevoerd.  
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2. In het kader van de bezuinigingen heeft de raad het college opdracht gegeven om 

€10.000 te bezuinigingen op de gemeenschappelijke regelingen (GR). Alle GR’en 

worden onder de loep genomen. Mogelijk heeft dit ook effecten voor de GGDrU. 

  

Duurzaamheid 

Mens: Een gezond Woudenberg. 

Markt: Een goed werkende GGDrU. 

 

Draagvlak 

n.v.t.  

 

Beoogd resultaat (hoe) 

n.v.t. 

 

Financiële consequenties 

De prognosebijdrage voor 2021 voor Woudenberg is berekend op €537.000.  

 

Aanpak/uitvoering 

De GGDrU wordt geïnformeerd over het besluit van de raad. Het algemeen bestuur van 

de GGDrU stelt de kaderbrief vast in de vergadering van 1 april 2020.  

 

Conclusie 

De bezuinigingsopgave waar de gemeente Woudenberg zelf voor staat en de 

bezuinigingsopgave voor de GR’en is reden om een zienswijze in te dienen op de 

kaderbief 2021.  

 

Communicatie 

n.v.t.  

 

Bijlage(n) 

Begeleidende brief 
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