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Geachte Raad, 

 

Graag leggen wij u de eerste begrotingswijziging van het boekjaar 2022 van GGD regio 

Utrecht (hierna GGDrU) voor zienswijze voor.   

 

De belangrijkste ontwikkeling in 2022 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 houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de Cao-afspraken 

en de prijsindexering conform de afspraken in de Kaderbrief 2022. Verder is in deze 

begrotingswijziging rekening gehouden met de wijzigingen in de pensioenpremies en de 

sociale verzekeringspremies. Ook hierin volgen wij de uitgangspunten zoals vastgesteld 

in de kaderbrief 2022.  

 

Ook in 2022 vraagt de coronacrisis van GGDrU een grote inzet. Het vaccineren heeft 

begin 2022 in de vorm van de boostercampagne gezorgd voor een extra piek in de 

Covid-19-inzet door GGDrU en zal ook in het najaar weer volop de aandacht vergen. 

Naast het vaccineren lopen ook de activiteiten rondom bemonsteren, bron- en 

contactonderzoek, traceren en het klantcontact door. De meerkosten die hiermee 

gemoeid zijn worden in 2022 conform afspraak gecompenseerd door het Rijk. Zowel 

meerkosten als de compensatie daarvan zijn verwerkt in deze begrotingswijziging.   

  

Voor komend jaar is het de verwachting dat de declaratieregelingen van het Rijk in elk 

geval voor een half jaar gecontinueerd worden. Schriftelijke bevestiging van de 

verlenging en de voorwaarden daaromtrent wordt binnen afzienbare tijd verwacht.  

 

Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen (vanwege het doorvoeren van de 

loonindexatie en prijsindexatie en het verwerken van de afspraken rondom de HPV-

vaccinatie en Prenataal huisbezoek zoals ook vermeld in tabel 2.2 op pagina 7 van de 

begrotingswijziging) leggen wij de begrotingswijziging voor zienswijze aan de raden 

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.  

 

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u in december van dit jaar wederom uitnodigen 

voor een zienswijze, maar dan op de kaderbrief 2024. Op 5 oktober a.s. vindt de 

bestuursconferentie met de leden van het algemeen bestuur plaats waarin zij 

voorbereidingen treffen voor het begrotingsjaar 2024.  

  

Namens het dagelijks bestuur van GGDrU   

 

  

 

Nicolette A.M. Rigter  

Directeur Publieke Gezondheid  

 

  

 


