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Geachte heer , mevrouw ,
Graag leggen wij u de eerste begrotings wijziging van het boekjaar 2021 van GGDregio Utrecht ( hierna GGDU ) voor zien wijze voor .De belangrijkste ontwikkeling in 2021 was en is de inzet naar aanleiding van corona .Deze had en heeft een grote impact op het werk en de financiering van uwGGD . Daarnaast houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de loon voetsector overheid conform de afspraken in de Kaderbrief 2021. En in dezebegrotingswijziging is rekening gehouden met de wijziging pensioen premies en desociale verzekeringspremies. Ook hierin volgen wij de uitgangspunten zoals vastgesteldin de kaderbrief 2021 .
De coronacrisis confronteert GGDru met een ongekende uitdaging. GGDru richttedaarom een apart organisatieonderdeel in , het Coronabedrijf. Het opzetten enoptimaliseren van het Coronabedrijf en de dagelijkse uitvoering daarvan heeftinhoudelijke en financiële gevolgen voor GGDru .Deze verdelen we in twee categorieën :

laboratoriumkosten
meerkosten en gederfde inkomsten .

Rijk , VNG en GGD'en maakten afspraken over compensatie van beide kostensoorten . Deeffecten van deze kosten verwerkten we in deze begrotingswijziging . Hiermee geven weinvulling aan uw verzoeken om informatie en transparantie over de ( financiële ) gevolgenvan 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 .Voor komend jaar is het de verwachting dat de declaratieregelingen van het Rijk in elkgeval voor een half jaar gecontinueerd worden . Schriftelijke bevestiging van deverlenging en de voorwaarden daaromtrent wordt binnen enkele weken verwacht.Omdat de in woner- en kindbijdragen wijzigen leggen wij de begrotingswijziging voorzienswijze aan de raden voor . Dit is overeenkomstig de wettelijke eisen en de afsprakenin onze gemeenschappelijke regeling.
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Bij de begroting vindt u ook een gemeenteblad voor uw gemeente met een overzichtvan de taken die GGDrU voor uw gemeenten uitvoert en de bijdragen van uwgemeente .Zoals u van ons gewend bent zullen wij u in december van dit jaar wederom uitnodigenvoor een zienswijze , maar dan op de kaderbrief 2023. Op 6 oktober a.s. vindtde bestuursconferentie met de leden van het algemeen bestuur plaats waarin zijvoorbereidingen treffen voor het begrotingsjaar 2023 .
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