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Inleiding 
De GGD regio Utrecht (GGDrU) biedt de gemeenteraden de begrotingswijziging 2021-1 aan 
voor een zienswijze. Dit is volgens de wettelijke voorschriften en de gemeenschappelijke 
regeling. De GGDrU wil hiermee ook tegemoet komen aan de behoefte aan informatie en 
transparantie van de raad wat betreft de inzet voor corona. De wijzigingen zijn conform de 
Kaderbrief 2021 en gemaakte afspraken in het Algemeen Bestuur Daarom adviseren we 
de raad geen zienswijze in te dienen. Dit is besproken met de accounthouders van de raad.

Centrale vraag 
Geeft de begrotingswijziging 2021-1 van de GGDrU aanleiding om de raad te adviseren een 
zienswijze in te laten dienen?

Beoogd resultaat 
Een financieel gezonde GGDrU. Een GR GGDrU die actueel en kloppend is en voldoet aan de 
wet gemeenschappelijke regelingen.

Kader 
Wet publieke gezondheid 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
GR GGDrU 

Argumenten 
o In de begroting 2021-0 is uitgegaan van de loon- en prijsindex van de septembercirculaire 

2019. Dit is nu aangepast in de inwoner- en kindbijdrage op basis van de 
septembercirculaire 2020. Hierin is uitgegaan van de uitgangspunten zoals vastgesteld in 
de kaderbrief 2021.

o Meningokokken ACWY vaccinatie werd tot en met 2020 door het RIVM gefinancierd, maar 
is sinds 2021 onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma dat de GGDrU uitvoert. In 
de begroting 2021-0 was nog niet bekend hoe de verrekening zou uitpakken. De 
gemeenten ontvangen hiervoor budget via het gemeentefonds. De GGDrU heeft dit nu 
verrekend in de kindbijdrage. Dit is in het AB aan de orde geweest.

o Het volume aan maatwerktaken is toegenomen. Dit geldt niet voor de gemeente 
Woudenberg en wordt dus ook niet doorberekend.

o De mutaties in de reserve vloeien voort uit het ombuigingsplan en besluiten die in het AB 
zijn genomen.

Duurzaamheid en Inclusie 
Mens: continuïteit in het bieden van publieke gezondheidszorg gericht op alle inwoners.
Markt: een kloppende financiële huishouding 

Maatschappelijke participatie 

Coronavirus 
Rijk, VNG en GGD'en hebben afspraken gemaakt over compensatie van laboratoriumkosten,
de meerkosten en gederfde inkomsten ten gevolge van de inzet in de bestrijding van 
corona/Covid 19. De effecten van deze kosten zijn verwerkt in deze begrotingswijziging.
Hiermee geeft de GGDrU invulling aan onze verzoeken om informatie en transparantie over de 
(financiële) gevolgen van Covid-19 voor GGDrU. De afspraken met het Rijk voorzien in 
vergoeding van kosten en gederfde inkomsten. Daardoor zijn de financiële gevolgen voor 
gemeenten van Covid-19 nihil. Dit heeft daarom verder geen effect op het coronabeleid van de 
gemeente Woudenberg.

Beoogd resultaat 
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Financiële consequenties op juistheid beoordeeld door Zaira van den 
Boogaard 

lt vorstel ls blnnen bewoning 
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Totaal over be 

Bovengenoemde bedragen betreffen zowel incidentele als structurele uitgaven..
Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: de najaarsnota 

m Het voorstel is dit te dekken uit het jaaresultaat.

Toelichting:
De begrotingswijziging 2021-~1 van de GGDrU bevat diverse financiële mutaties. De voor 
Woudenberg meest in het oog springende mutaties zijn:

In de begroting 2021-0 is uitgegaan van de loon- en prijsindex van de septembercírculaíre 
2019. Dit is nu aangepast in de inwoner” en kindbijdrage op basis van de 
septembercírculaire 2020. Hierin is uitgegaan van de uitgangspunten zoals vastgesteld in 
de kaderbrief 2021.

u Meningokokken ACWY vaccinatie werd tot en met 2020 door het RIVM gefinancierd, maar 
is sinds 2021 onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma dat de GGDrU uitvoert. In 
de begroting 2021-0 was nog niet bekend hoe de verrekening zou uitpakken. In de 
meicirculalre 2021 heeft het Rijk 7.341 aan Woudenberg beschikbaar gesteld voor de 
uitvoering van huisbezoeken voor gezinnen die in een kwetsbare situatie zitten en voor de 
vaccinatie Meningokokken ACWY. Deze middelen gaan op over naar de GGDrU.

Tezamen met de andere mutaties resulteert dit voor Woudenberg in een totale eigen bijdrage 
2021 van 6 541.247. In de begroting is rekening gehouden met 6 538.770. De extra uitgaven 
voor de gemeenschappelijke regeling zijn aldus 6 Hier staan vervolgens de extra 
inkomsten vanuit de meicirculaire 2021 voor oa Meningokokken ACWY van 6 7.341 tegenover 
waardoor per saldo het resultaat 6 4.864 voordelig 

Risico:
De mutaties in de begrotingswijziging 2021-~1 ls een tussentijdse inschatting. Het risico bestaat 
dat het uiteindelijk jaarrekeningresultaat van de GGDrU afwijkt met als gevolg ook een andere 
eigen bijdrage 2021 voor Woudenberg..

Financiële rechtmatigheid:
Bovengenoemde verschillen vormen de volgende begrotingswijziging die meegenomen wordt 
in de eerst volgende voortgangsrapportage:
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nadelig voor gezinnen die in aan 
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Extra toelichting te verwerken in voortgangsrapportage:

Aanpak/uüvoe¿ng 
De GGDrU Wordt geïnformeerd over het besluit van de raad..

Conclusie 
De begrotingswijziging 2021-1 van de GGDrU is conform gemaakte afspraken.. Het college ziet 
daarom geen aanleiding om de raad te adviseren een zienswijze in te laten dienen.

Communicatie 

Bijlage(n)
Brief bij begrotingswijziging 2021-1 
Concept Begrotingswijziging GGDrU 2021-1 
Gemeentebladen begrotingswijziging GGDrU 2021-1 
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