
Nee
naar RAAD Nee
Communicatie

via COMMISSIE

Anders:

Onderwerp Kaderbrief 2021 GGDrU

Advies

0 JAN. 2020
Retour naar afdeling op:
Ter archivering aangeboden op:

F:\Renate\GGD\CA Kaderbrief 2021 GGDrU.docx

ij een zaak

Gemeente
Woudenberg

De raad te adviseren om een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2021 
GGDrU

inL up. -12-2019 15:00:13uur

Europese regelgeving

Datum vergadering B&W:
Besluit:

Openbaar Internet

Besluitenregistratie: Postregistratienummer : bb
QO Datum inboeken

Datum Ambtenaar Afdeling Pho Griffier Afdelings-
hoofd

23-12-2019 R. Hilderink B&O
—li-------------

Additioneel Advies Paraaf:

Agendapunt:

Conform 
advies

Bespreken Datum Opmerkingen

Burgemeester -IC /
Wethouder
Wethouder
Wethouder # -
Secretaris ___



2.

2/2Geprint op: 23-12-2019 15:00:13 uur

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 invioed 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.

Kader
Wet publieke gezondheid.
Gemeenschappelijke regeling GGDrU.

Aanpak/uitvoering
De GGDrU wordt geinformeerd over het besluit van de raad. Het algemeen bestuur van 
de GGDrU stelt de kaderbrief vast in de vergadering van 1 april 2020.

Bijlage(n)
Begeleidende brief
Concept Kaderbrief 2021
Brief zienswijze

Conclusie
Gezien de bezuinigingsopgave waar de gemeente Woudenberg zelf voor staat en de 
bezuinigingsopgave voor de GR'en, adviseert het college de raad om een zienswijze in te 
dienen op de kaderbief 2021.

Centraie vraag
Geeft de concept kaderbief 2021 aanleiding om de raad voor te stellen een zienswijze in 
te dienen?

Beoogd resultaat (wat)
Een GGDrU die op een verantwoorde manier haar taken uitvoert op het gebied 
van de publieke gezondheid.

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

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.
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.

Draagviak
n.v.t.

Beoogd resultaat (hoe)
n.v.t.

Duurzaamheid
Mens: Een gezond Woudenberg.
Markt: Een goed werkende GGDrU.

Argumenten
1.

Communicatie
n.v.t.


