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Aan de gemeenteraden van alle gemeenten in het werkgebied van GGD regio Utrecht
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Geachte raad ,
Graag leggen wij u de eerste begrotingswijziging van het boekjaar 2020 van GGD regio
Utrecht (hierna GGDru ) voor zienswijze voor .
De belangrijkste ontwikkeling in 2020 was en is de inzet naar aanleiding van corona .
Deze had en heeft een grote impact op het werk en de financiering van uw GGD .
Daarnaast maakten VNG en bonden afspraken in de nieuwe cao voor de periode van1-1-2019 tot 1-1-2021 . Deze leiden tot een bijstelling van inwoner- en kind bijdragen .
De coronacrisis confronteert GGDrU met een ongekende uitdaging. GGDrU richttedaarom een apart organisatieonderdeel in , het Coronabedrijf. Het opzetten en
optimaliseren van het Coronabedrijf en de dagelijkse uitvoering daarvan heeftinhoudelijke en financiële gevolgen voor GGDru .
Deze verdelen we in twee categorieën :

. laboratoriu mkosten
meerkosten en gederfde inkomsten ..

Rijk , VNG en GGD'en maakten afspraken over compensatie van beide kostensoorten . Deeffecten van deze kosten verwerkten we in deze begrotings wijziging. Hiermee geven wein vulling aan uw verzoeken om informatie en transparantie over de ( financiële ) gevolgen
van Covid - 19 voor GGDrU . Overigens zijn de financiële gevolgen van Covid - 19 nihil . Deafspraken met het Rijk voorzien in vergoeding van kosten en gederfde inkomsten . De
minister licht dit toe in zijn brief aan VNG en GGD'en dd . 20 juli 2020 ( bijgevoegd ).
Daarnaast houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de nieuwe cao en
wijziging van de werkgeverslasten . Hierin volgen wij de uitgangspunten , zoals
vastgesteld in de kaderbrief 2020. Omdat de inwoner- en kind bijdragen wijzigen , leggenwij de begrotingswijziging voor zienswijze aan u voor . Dit is overeenkomstig de
wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling.
Bij de begroting vindt u ook een gemeenteblad voor uw gemeente met een overzicht
van de taken die GGDrU voor uw gemeenten uitvoert en de bijdragen van uw gemeente .
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Zoals u van ons gewend bent zullen wij u in december van dit jaar wederom uitnodigen
voor een zienswijze , maar dan op de kaderbrief 2022. Op 7 oktober a.s. vindt de
bestuursconferentie met de leden van het algemeen bestuur plaats waarin zijvoorbereidingen treffen voor het begrotingsjaar 2022 .
Met vriendelijke groet ,namens het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht

drs . Nicolette A / M . RigterDirecteur Publieke


