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Inleiding 
De GGDrU biedt de concept kaderbrief 2022 aan en stelt de raden conform de 
gemeenschappelijke regeling in de gelegenheidI om een' zienswijze in te dienen. In de 
kaderbrief' worden de kaders vermeld die als basis dienen voor de' ontwerpbegroting'
2022. Ook worden de ontwikkelingen geschetst die'van invloed kunnen zijn op de 
begroting. De GGDrU'geeft aan dat de structurele impact van het coronavirus nu nog 
lastig in te schatten is en te onzeker om te vertalen in de cijfers van deze kaderbrief. DeI 
ontwikkelingen zijn moeilijk te voorspellen, kunnen 'snel gaan en de aanwijzingen van 
het Rijk zijn van grote invloed zijn op de af- en/of opschaling van reguliere processen en 
de prioriteiten uit de bestuursagenda 2019-2023. Zoals de financiering van de extra 
kosten door Corona nu is geregeld met VWS, zijn er voor _de deelnemende gemeenten 
aan de GR'geen extra kosten. Verder is de Kad'erbrief gebaseerd o"p de bekende kaders.
Het college stelt de raad daarom voor om _geen zienswijze in te dienen en daarmee in te 
stemmen met de Kaderbrief 2022.

De begrotingswijzigingen 2020-1 en 2020-2 zijn vastgesteld. 20.20-1 is voorgelegd aan 
de' raden voor een zienswijze met als doel om inzicht te geven 'in de kosten die Corona 
met zich meebrengen. Deze wijziging had verder geen invloed op de hoogte van de 
gemeentelijke financiële bijdrage' aan de GGDrU. Bij 20'20-2 ging het om een technische 
wijziging die 'daarom niet is voorgelegd voor een zienswijze. Alle documenten bij deze 
begrotingswijzigingen zijn te vinden onder zaaknummer 330468 en niet toegevoegd als 
aparte bijlage..

Centrale vraag 
Is er reden om een zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2021 van de GGDrU?

Beoogd resultaat 
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'
De ontwikkelingen zijn in. lijn met de verwachtingen.
o Vanaf 2202 wordt het Rijksvaccinatieprogramma uitgebreid met HPV voor 

jongens. Vooralsnog wordt. dit' gefinancierd door het RIVM en' op termijn 
wordt dit opgenomen in het Gemeentefonds.

o .In de loop van 2021 krijgen de gemeenten een wettelijke plicht om prenatale 
huisbezoeken in' te kopen bij de JGZ. Hiervoor ontvangen de gemeenten een 
bijdrage in het _gemeentefonds.

o Ten tijde van Corona is er veel geëxperimenteerd met online dienstverlening 
en in I2021 hier verder op ingezet. De GGDrU willen aansluiten bij landelijke 
initiatieven.
De huidige financieringssystematiek' JGZ is niet houdbaar omdat er meer 
kinderen van 0 jaar worden geboren en minder van 4 tot jaar. De 
GGDrU komt met een voorstel voor een andere fina'ncieringssystematiek.

o De laatste rapportage van het ombuigingsplan laat een nog te realiseren 
.structurele taakstelling zien van C 59.000 als gevolg van de hogere 
exploitatielasten van het GGiD door de verlate invoering. Voortgang en 
monitoring van de verdere realisatie van de taakstelling wordt ingebed in de 
reguliere cyclus van de. GGDrU.

Tot slot zijn er ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering,
psychische gezondheid van schoolgaande jeugd, 'seksuele gezondheid,
gezo_ndheidsmonitoren en nieuwe inburger'ingswet.
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Het financiële kader is .gebaseerd op gestandaardiseerde uitgangspunten.-
De begroting wordt opgesteld conform Begroting en Verantwoording Provincies 
en ander financiële wetgeving. Vo'or vaststelling van de inwoner- en kindbijdrage 
voor de gemeente wordt uitgegaan van CBS cijfers- en voor loon en prijs-
compensatie conform CAO.
In deze kadernota wordt een financiële doorkijk gegeven op basis vande tot nu 
t_oe bekende kengetallen i'ndexeringspercentage's en kind- en 
inwoneraantallen). De uiteindelijke cijfermatige effecten van kaderstelling,
waarmee onder meer de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald, worden 
verwerkt in de nog op te stellen ontwerpbegroting 2022. De in deze kadernota 
voorgestelde indexering-en sluiten aan op de percentages van de september-
circulaire 2020 gemeentefonds voor de jaarschijf' 2022.

Geen terugvordering gemeentefonds als basistaken niet worden uitgevoerd door 
Corona:
Het Rijk' heeft rechtstreeks aan de DPG-en en via de VNG toegezegd gemeenten 
niet te. korten op het Gemeentefonds wanneer taken die gemeenten bij 'de GGD 
hebben belegd en zijn gefinancierd 'via de gemeentelijke bijdrage door Corona 
niet kunnen worden uitgevoerd door de GGD. Gemeenten hoeven dan ook. niet 
inwoner- en kindbijdragen terug te vorderen bij de GGD wanneer de afgesproken 
dienstverlening door de. GGD door Corona niet is geleverd.

Niet uitvoeren' van maatwerktaken worden gecompenseerd door 
Voor maatwerk geldt de afspraak dat wanneer de GGD door corona niet of 
minder aan uitvoering van maatwerktaken toe komt doordat medewerkers 
ingezet zijn op corona werkzaamheden het tekort als-gederfde inkomsten 
declareert bij VWS. Gemeenten krijgen dan ook na uitbetaling door VWS' de 
eerder overgemaakte bedragen teruggestort voor dat deel dat niet' is geleverd.
Deze lijn zal tot nader order en afhankelijk van de ontwikkelingen ook blijven 
gelden voor het begrotingsjaar 2022.

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

Maatschappelijke participatie 
Met de accounthouders van de raad is overleg geweest. Zij konden zich vinden in het 
voorstel van het college om 'geen zienswijze in 'te dienen.

Beoogd resultaat 

Financiële .consequenties 
De prognosebijdrage voor 2022 voor Woudenberg is' berekend op C553.000.
In 202162539000.Het verschil komt door de toename van het inwoneraantal en aantal 
kinderen waardoor de inwoners- en kindbijdrage toeneemt.
Op basis van de uitgangspunten in de vastgestelde kaderbrief wordt de 
ontwerpbegroting 2022 opgesteld. Die raden Wordt dan opnieuw om een zienswijze 
gevraagd.

Aanpak/uitvoering 
De GGDrU wordt geïnformeerd over het besluit van de raad. In de reactie aan de GGDrU 
wordt nogmaals de waardering uitgesproken over de inzet van de GGDrU bij de aanpak 
van C'oronabestrijding in combinatie met' de reguliere taken. En over de webinars die de 
GGDrU inzet om de raden te informeren over de aanpak. Die zijn zeer informatief en 
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duidelijk. Het algemeen bestuur van de GGDrU stelt de kaderbrief vast in de 
vergadering van maart 2021.

Conclusie 
De K'aderbrief GGDrU 2022 is volgens de verwachtingen en kaders zover 'dat mogelijk is 
in verband met de inzet. van de GGDrU bij de aanpak van Corona. Daarom adviseert het 
college de raad om geen een zienswijze in te dienen e'n daarmee in te stemmen met de 
K'aderbief 2022.

Communicatie 

Bij_lage(n)
B'egeleidende brief 
Concept. Kaderbrief 2021 
Brief zienswijze 


