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Kaderbrief van GGDrU voor het begrotingsjaar 2023

Voor u ligt de kaderbrief van de GGD regio Utrecht voor het begrotingsjaar 2023. De
kaderbrief vormt het startpunt van het proces van begroting en verantwoording.
Gezondheid als uitgangspunt

Publieke gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Het gaat over het beschermen tegen
gezondheidsrisico's waar inwoners zelf geen invloed op hebben zoals milieuvervuiling,
hittestress, klimaatverandering, infectieziekten en gevaarlijke stoffen. En over het
bevorderen van gezondheid door aandacht voor gezond gedrag en preventie. GGDrU
heeft het bevorderen en beschermen van de gezondheid verdeeld over de pijlers
kansrijk opgroeien, een gezonde leefomgeving en langer gelukkig en gezond zelfstandig.
Sommige inwoners hebben meer aandacht nodig om dezelfde kansen te krijgen.
Ongelijke gezondheidskansen ontstaan niet plotseling. Ze zijn vaak een gevolg van een
opeenstapeling van problemen gedurende de levensloop en zelfs van generatie op
generatie.
GGDrU is vanaf februari 2020 tot en met 2021 intensief betrokken bij de bestrijding van
het COVID-19 virus. Er is nu nog onzekerheid over wat het virus gaat doen de komende
tijd. De verwachting is dat de bestrijding van het COVID-19 virus onderdeel wordt van
de reguliere GGD-taak 'Infectieziektebestrijding'.
Daarnaast is er onzekerheid over de voornemens van het nieuw te vormen kabinet, de
gemeenteraadsverkiezingen en hebben gemeenten aangegeven financieel in zwaar weer
te zitten. De kaderbrief 2023 heeft daarom een sober karakter.
Graag stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze over de algemene financiële en
beleidsmatige kaders naar voren te brengen. AIie zienswijzen worden betrokken bij het
opstellen van de programmabegroting van 2023.
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Het algemeen bestuur GGDrU stelt de kaderbrief in de vergadering van 30 maart 2022
vast en betrekt daarbij uw zienswijze. Op basis van de uitgangspunten in de
vastgestelde kaderbrief wordt de ontwerpbegroting 2023 opgesteld. Voordat de
beg roting 2023 definitief wordt opgesteld wordt deze eveneens voor zienswijze aan de
gemeenten aangeboden. U kunt de ontwerpbegroting 2023 medio aprii 2022 voor
zienswijze tegemoet zien. De gemeenten hebben op deze manier twee momenten om
invloed uit de oefenen op de kaderstelling van de bestuurlijke keuzes voor GGD regio
Utrecht. Zo kunnen de 26 gemeenten gezamenlijk hun rol als eigenaar en opdrachtgever
van deze GGD waarmaken.
Opbouw kaderbrief
In de kaderbrief worden specifiek de kaders vermeid die als basis dienen voor het
uitwerken van de ontwerp begroting 2023. Daarnaast komen enkele ontwikkelingen aan
bod, die van invloed zijn of kunnen zijn op de ontwerp begroting 2023. De begroting van
GGDrU is een meerjarenprogrammabegroting met één programma: 'Publieke
Gezondheid'. In de begroting wordt het programma Publieke Gezondheid verder
uitgewerkt in ambities bij de volgende onderwerpen:
• Een gezonde en veilige leefomgeving
• Sociaal kwetsbaren
• Gezonde wijken en schalen
• Een goede start voor ieder kind
• Eigentijdse dienstverlening

Naar aanleiding van het verzoek van raden bij de kaderbrief 2021 is ook in deze
kaderbrief een financiële doorkijk op basis van de tot nu toe bekende kengetallen
opgenomen. Voorde inschatting van de gemeentelijke bijdrage in 2023 is als basis de in
juni 2021 vastgestelde begroting 2022-0 gebruikt. Vervolgens is een inschatting
gemaakt van de verwachte indexatie in 2023 gebaseerd op de indexcijfers uit de
septembercirculaire 2021 en op basis van de verwachte mutatie in de sociale
verzekering- en pensioenpremies. Qua volumemutatie in 2023 is berekend wat de
impact is van de wijzigingen in inwoner- en kindaantallen tussen 1-1-20 en 1-1-21. De
uiteindelijke cijfermatige effecten van kaderstelling, feitelijk de rekenexercitie waarmee
onder meer de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald, volgt bij het maken van de
ontwerpbegroting 2023. Dan zal ook het effect op 2023 uit de vastgestelde
samenwerkingsovereenkomsten 2022 worden meegenomen.
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In de Kaderbrief 2023 is de aanname gedaan dater geen verandering plaats vindt in de
maatwerk-afname door gemeenten. Dit is een keuze uit pragmatische overwegingen. Op
het moment van opstellen van de Kaderbrief is er nog geen andere informatie
beschikbaar over de maatwerkafspraken in 2023. De definitieve afspraken over het
maatwerk in 2023 worden eind 2022 vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst
2023.

Graag ontvangen wij uw zienswijze voor de vergadering van het algemeen bestuur van
30 maart 2022.
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