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Geachte raad ,

Hartelijk dank voor uw zienswijzen op de concept kaderbrief 2021 van GGD regio
Utrecht. Van twintig van de zesentwintig van uw raden ontvingen wij een zienswijze . Het
algemeen bestuur besprak deze bij de vaststelling van de kaderbrief in de vergadering
van 1 april jl. De uitgangspunten in de kaderbrief en uw zienswijze hebben wij verwerkt
in de ontwerpbegroting 2021, deze heeft u apart voor zienswijze van ons ontvangen .
Uit uw zienswijzen maken wij op dat u zich kunt vinden in de richting die het bestuur
voor GGDrU heeft gekozen . U vindt een samenvattend overzicht van de zienswijzen
bijgevoegd .Wel geeft u het bestuur een aantal aandachtspunten mee .
Financiële positie gemeenten
Een belangrijk aandachtspunt richt zich met name op de financiële positie van
gemeenten en de bezuinigingsopgaven waar zij mee te maken hebben . GGDrU wordt
gevraagd financiële informatie over nieuwe ontwikkelingen tijdig te delen ,
ontwikkelingen zoveelmogelijk binnen de begroting van GGDru te realiseren en in de
doorvertaling van trends en ontwikkelingen gemeenten te betrekken . Ook is gevraagd
binnen de geschetste financiële kaders van indexering te blijven en in een volgende
kaderbrief zoveel mogelijk het financieel perspectief op de inhoudelijke ontwikkelingen
mee te geven .

Het bestuur is zich bewust van de financiële positie van gemeenten . In deze kaderbrief
kondigen wij de ontwikkelingen aan , en in het komende jaar werken wij deze verder uit
tot concrete voorstellen . Deze voorstellen leggen we voor aan het dagelijks en algemeen
bestuur, vergezeld van een dekkingsvoorstel. Als deze leiden tot aanvullende taken in de
vorm van maatwerk komen deze terug in de samenwerkingsovereenkomsten . Als deze
leiden tot een gezamenlijke opdracht en bekostiging dan komen de voorstellen terug in
een gewijzigde begroting, die voor zienswijze voorgelegd wordt aan de raden .
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Wet Banenafspraken
Door een gemeente is gevraagd om te voldoen aan deWet Banenafspraken , hier in de
beleidsvoornemens prioriteit aan te geven en in de bestaande begroting de benodigde
middelen hiervoor op te nemen .
Wij onderschrijven het belang van het voldoen aan deWet Banenafspraken en begrijpen
de aandacht die de raad hiervoor heeft. Wij geven op allerlei manieren invulling aan de
participatiewet. Dit doen we naar wat er mogelijk is bij GGDrU en vanuit de essentie ;
mensen met afstand tot arbeidsmarkt helpen aan werk .
Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg
Ook is gevraagd samen met gemeenten op te trekken in de nieuw vorm te geven
Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG ). Hetministerie van VWS werkt
aan een nieuw vorm te geven ASG regeling . Het bestuur trekt in het belang van de
gemeenten in onze regio richting VWS om blijvend aandacht te vragen voor een
toekomstbestendige regeling met een verdeling van financiële middelen die recht doen
aan de problematiek in de regio Utrecht .
Almet al constateren wij dat u met vertrouwen en belangstelling kijkt naar de verdere
ontwikkeling van GGD regio Utrecht. Wijwaarderen uw positief kritische opstelling zeer
en zijn blijvend met u in gesprek over onze dienstverlening.
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