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Geachte raad ,
Ik wil u namens het algemeen bestuur hartelijk bedanken voor uw zienswijze op de
gewijzigde begroting 2019 - 2 van GGD regio Utrecht. Het algemeen bestuur besprak uw
zienswijze bij de vaststelling van de begrotingswijziging in de vergadering van 4
december jl. Bijgesteld vindt u de gewijzigde begroting 2019 - 2 en een overzichtmet de
wijze waarop uw zienswijze is meegenomen .
Instemming /geen zienswijze
Wij ontvingen van 20 gemeenten zienswijzen , waarvan 17 gemeenten aangaven in te
kunnen stemmen met de begrotingswijziging of geen zienswijze kenbaar te maken . Uw
reactie geeft aan dat u de door het bestuur ingezette lijn steunt .
Indexatie
Gemeente Woerden en Houten verzochten in het vervolg in de begroting rekening te
houden met een reële prijsstijging en loonontwikkeling . Het bestuur van GGDrU heeft
afgesproken bij het maken van de kaderbrief voor 2021 een financiële doorkijk op basis
van de tot nu toe bekende kengetallen (indexeringen ) op te nemen . De uiteindelijke
cijfermatige effecten van kaderstelling, feitelijk de rekenexercitie waarmee ondermeer
de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald , volgt bij hetmaken van de
ontwerpbegroting 2021. Daarmee is dit punt ondervangen . De kaderbrief 2021 heeft u
onlangs voor zienswijze van ons ontvangen , wij zien uw zienswijze graag tegemoet.
Incidentele baten
De gemeente Baarn is van mening dat incidentele baten eerst moeten worden ingezet
om de verhoging van gemeentelijke bijdragen in deze aangepaste begroting zo laag
mogelijk te maken . Het algemeen bestuur heeft in 2017 het ombuigingsplan 2018 - 2021
vastgesteld . Mede door financieel scherp aan de wind te varen en slimme inzet van
incidentele positieve resultaten lukt het om deze ombuigingen nog steeds binnen de
bestaandemiddelen van GGDrU te realiseren en hoefde het algemeen bestuur tot op
heden niet om incidentele bijdrage van gemeenten te vragen .
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Leesbaarheid
Gemeente Houten geeft aan dat zij de toelichting op de begroting slecht leesbaar vindt.
Het bestuur onderzoekt, in gesprek met gemeenten Houten , demogelijkheden om de
toelichting nog beter leesbaar te maken .
Verwerking bestemming reserves
De vastgestelde begroting wijkt op een aantal punten af van het concept dat raden voor
zienswijze is voorgelegd . In de begrotingswijziging zijn de bestemming van het resultaat
en de mutaties van enige reserves verwerkt, zoals vastgesteld door het algemeen
bestuur in mei jl. De accountant heeft aangegeven dat de mutaties tussen de algemene
reserve en de ( al dan niet nieuwe ) bestemmingsreserves via de exploitatie moeten
lopen ; dit is op voorschrift van de verslaggevingsregels (Besluit Begroting enVerantwoording gemeenten en provincies) . Dit vroeg om een bijstelling van de
begrotingswijziging . Dit is een (BBV - ) technische verwerking die geen invloed heeft op
het saldo van de exploitatie en / of de bijdragen van gemeenten . Welwordt zowel de som
van de baten als de lasten voor de totale begroting met eenzelfde bedrag opgehoogd .
Dit betekent dat de concept begrotingswijziging 2019 - 2 , zoals die voor zienswijze bij de
gemeenteraden was voorgelegd , voor dit punt aangepast moest worden . Deze
aanpassingen zijn ambtshalve verwerkt.
Almet al constateren wij dat u met vertrouwen en belangstelling kijkt naar de verdere
ontwikkeling van GGD regio Utrecht. Wij verheugen ons in uw positief kritische
opstelling en zijn blijvend met u in gesprek over onze dienstverlening.
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