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Inleiding
De GGDrU biedt de begrotingswijziging 2023-1 aan voor zienswijze op grond van de bepalingen
in de Gemeenschappelijke Regeling. 
In de begrotingswijziging 2023-1 komen een drietal besluiten uit het AB van 7 december 2022 
aan bod; de nieuwe aanbesteding en implementatie van een nieuw DD JGZ, een externe 
evaluatie en het geactualiseerde ombuigingsplan. Het college stelt voor om een zienswijze op 
te stellen op de begrotingswijziging 2023-1.

Centrale vraag
Kan het college zich vinden in de raad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen en 
in te stemmen met de begrotingswijziging GGDrU 2023- 1:

We herkennen het geschetste beeld conform de besluiten van het AB van 7 december. Wij 
verzoeken u om de geleerde lessen uit het laten ontwikkelen van het digitale kinddossier (DD 
JGZ) toe te passen en te kiezen voor een bestaande applicatie van het digitaal kinddossier. 
De kosten voor nieuwe aanbesteding, evaluatie en actualisatie van het ombuigingsplan zijn 
gebaseerd op een inschatting. Ook de opgevoerde besparingsmaatregelen moeten nog worden
uitgewerkt. Wij vragen dan ook om de daadwerkelijke realisatie van de aanvullende 
maatregelen te monitoren en de raad tijdig te informeren als blijkt dat het (financieel of 
inhoudelijk) niet haalbaar is. 

Beoogd resultaat (wat)
Invloed uitoefenen op het beleid en de begroting van de GGDrU.

Kader
Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de 
gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de begrotingswijziging 2023- 1 naar voren te brengen 
voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de GGDrU op 29 maart 2023. 

Argumenten
De begrotingswijziging 2023-1 is conform de afspraken uit het AB 7 december 2022 opgesteld 
en heeft geen verrassingen. Wij vinden het echter belangrijk om in de zienswijze te 
benadrukken dat de raad tijdig betrokken wordt in het proces van de aanbesteding en de 
verdere uitwerking van het ombuigingsplan.

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

Maatschappelijke participatie
Met de accounthouders van de raad heeft een informerend overleg plaatsgevonden over de 
concept Kaderbrief.

Beoogd resultaat (hoe)
nvt

Financiële consequenties                       op juistheid beoordeeld door Aart van de 
Bovenkamp
De (ontwerp)begrotingswijziging 2023-1 is conform de afspraken uit het AB 7 december 2022 
opgesteld en heeft geen verrassingen.

Aanpak/uitvoering
De GGDrU vraagt voor 29 maart een besluit. De gemeenteraad vergadert 23 maart 2023. Na 
deze vergadering wordt de GGDrU schriftelijk geïnformeerd over het besluit.

Conclusie
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De (ontwerp)begrotingswijziging 2023-1 is conform de afspraken uit het AB 7 december 2022 
opgesteld. Wij vinden het echter belangrijk om in de zienswijze te benadrukken dat de raad 
tijdig betrokken wordt in het proces van de aanbesteding en de verdere uitwerking van het 
ombuigingsplan.

Communicatie
Nvt

Bijlage(n)
 (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU2023-1-V1
 Brief bij begrotingswijzing 2023-1
 Raadsadvies Begrotingswijzing GGdrU 2023-1-V1
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