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RAADSVOORSTEL 
19R.00377 
 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  7 mei 2019 

Portefeuillehouder(s): wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s):  Volksgezondheid 

Contactpersoon:  A.M. de Leeuw 

Tel.nr.: 0635113543 E-mailadres: leeuw.a@woerden.nl 
 

Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbegroting 2020 GGDrU 

 

 
De raad besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2020 van de GGDrU  

 

2. Een zienswijze bij de GGDrU in te dienen namens de gemeente 

inhoudende dat de gemeente Oudewater geen bezwaren heeft 

tegen de Ontwerpbegroting 2020 

 

3. Als aandachtspunt mee te geven de wens om voortaan in de 

Kadernota vast te leggen dat voor de loonindexatie een fictief 

bedrag wordt opgenomen in de Ontwerpbegroting 

 

4. Bijgevoegde brief met de zienswijze te versturen aan de GGDrU  

 
 
 

Inleiding:  

De GGD regio Utre ht GGDrU  is de gezo dheidsdie st a  de  ge ee te  a  de pro i ie 
Utre ht. We zij  als ge ee te era t oordelijk oor de pu lieke gezo dheid, op gro d a  de Wet 
Pu lieke Gezo dheid WPG  e  erpli ht o  als geza e lijke ge ee te  ee  gezo dheidsdie st i  
sta d te houde  die de take  oor pu lieke gezo dheid uit oert es her i g e  e orderi g a  
de gezo dheid a  de i o ers . Ge ee te  he e  aast de ettelijk erpli ht ij de GGD te 

elegge  take  o.a. TBC estrijdi g, edis he ilieuku dige zorg, gezo dheids o itore  ook 
a dere take  ij de GGD elegd o.a. fore sis he zorg, WMO-toezi ht, de jeugdgezo dheidszorg . 
De grootste taak die de GGDrU oor de ge ee te uit oert is die a  de jeugdgezo dheidszorg. Deze 
taak ee t erre eg het grootste deel a  de egroti g i  eslag.  
 

De GGDrU il de k aliteit a  produ te  e  die ste  au  late  aa sluite  ij de era dere de 
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aats happelijke o ge i g aari  ge ee te  ezig zij  et de tra sfor atie i  het so iaal 
do ei . De GGDrU o dersteu t daar ij door i  de uit oeri g a  take  aa  te sluite  ij 

et erkstru ture  et kete part ers e  ij te drage  aa  de zelfredzaa heid a  i o ers.  
 

Als ijlage ij dit oorstel is ee  fa tsheet ge oegd et de ker gege e s o er de die st erle i g i  
 a  de GGDrU oor de ge ee te Oude ater.  

 

Ee  ela grijke o t ikkeli g i e  de GGDrU is de uit oeri g a  het O uigi gspla : 
toeko st este dig orde , er eteri ge  door oere , de edrijfs oeri g e  de ICT-i frastru tuur 
op orde re ge , goed oor ereid zij  op ee  risis. De uit oeri g a  het O uigi gspla  eslaat 
de periode - . De i steek is dat de o uigi ge  gerealiseerd orde  zo der erhogi g a  
de ge ee telijke ijdrage  aa  de GGDrU. Tot u toe is dat gelukt.  
 

Ee  a dere ela grijke o t ikkeli g is het ake  e  i oere  a  ee  ieu  e  eige tijds digitaal 
dossier jeugdgezo dheidszorg, gekoppeld aa  de ICT-stru tuur die het ogelijk gaat ake  o  

ij oor eeld digitaal afsprake  te ku e  ake  ij het o sultatie ureau.  De aa  hier oor is het 
GGiD. Ook hier a  is het de edoeli g dat de koste  orde  gedekt i e  het fi a iële kader a  
de GGDrU. Bij de i oeri g is re e t ertragi g o tstaa , die extra koste  et zi h ee re gt. Op 

o e t a  s hrij e  a  dit raads oorstel is og iet eke d o  hoe eel koste  het gaat e  hoe 
deze gedekt zulle  orde . 
 

O er de o text a  dit raads oorstel: 
 Op  ja uari jl is de o ept Kader rief  a  de GGDrU aa  u oorgelegd oor ee  

zie s ijze. De Kader rief bevatte weinig inhoudelijks. Reden daarvoor was dat het 

Algemeen Bestuur nog niet de nieuwe Bestuursagenda  2019-2023 had vastgesteld. Als 

zienswijze heeft de raad gegeven dat de uitgangspunten voor de begroting 2020, zoals 

verwoord in de Kaderbrief, worden onderschreven.  

 Op 5 februari  jl heeft de GGDrU de vastgestelde Bestuursagenda  2019-2023 aan de raden 

verzonden (19.002973, zie bijlage). De Bestuursagenda  geeft richting aan de inhoud van 

bijgaande Ontwerpbegroting 2020.  

 Op 18 april jl heeft de GGDrU het Actieprogramma 2019-2023, uitwerking van de 

Bestuursagenda aan de raden verzonden (19.009173).  

 

 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

De ge ee teraad ka  op gro d a  artikel  lid  a  de Ge ee s happelijke ‘egeli g a  de 
GGDrU ee  zie s ijze ge e  op de O t erp egroti g ij het Dagelijks Bestuur a  de GGDrU. 
 

Beoogd effect: 

We willen bereiken dat de GGDrU een goede dienstverlening biedt en borgt voor de inwoners van 

onze gemeente en dat die dienstverlening effectief en efficiënt wordt uitgevoerd. 

We willen ook dat de dienstverlening betaalbaar is en past binnen de financiële kaders van de 

gemeente Oudewater. 

  Door het indienen van een zienswijze heeft de raad invloed op de vaststelling van de begroting. 

 

Argumenten: 

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2020 van de GGDrU  
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De O t erp egroti g is opgesteld a uit de uit de a ities a  de GGDrU: at de GGDrU doet o  
deze te realisere , de te er a hte  resultate  e  de koste  die daar ee ge oeid zij .  
 

De ambities zijn: 

- een veiliger leefomgeving 

- minder kwetsbare inwoners 

- gezonde wijken en scholen 

- een goede start voor ieder kind 

- voorkomen van gezondheidsproblemen en -risi o s. 
 

Met deze ambities werkt de GGdrU aan maatschappelijke effecten die overeenkomen met de 

maatschappelijke effecten waar we als gemeente aan werken: een veilige omgeving met aandacht 

voor gezondheid en voor elkaar waarin kinderen gezond en veilig opgroeien, waarin iedereen kan 

meedoen, zich kan ontwikkelen en ontplooien. De GGDrU als gemeenschappelijke 

gezondheidsdienst van de aangesloten gemeenten ondersteunt het behalen van de lokale 

resultaten.  

 

Naast de 5 hier genoemde inhoudelijke ambities zijn er 2 die betrekking hebben op de verbetering 

van GGDrU als organisatie (op orde brengen en houden) en de dienstverlening (eigentijds maken 

en houden).  

 

De ambities worden vertaald naar de taken die de GGDrU uitvoert voor gemeenten en die in een 

kwadrant zijn opgenomen op de gemeentebladen (in bijlage 3 van de Ontwerpbegroting, blz 67). 

Grotendeels zijn het taken die collectief door gemeenten worden afgenomen: de basistaken en 

basisplustaken. Daarnaast is er ruimte voor lokale keuzes: intensivering van de basistaken en 

maatwerk. 

 

Het in 2018 aangetreden nieuwe Algemeen Bestuur heeft de Bestuursagenda  2019-2023 

opgesteld. De Bestuursagenda  is het meerjarenkader. Daarin zijn inhoudelijke prioriteiten 

vastgesteld: kansrijk opgroeien, gezonde leefomgeving, langer gezond thuis wonen. De 

Bestuursagenda  is de vertaalslag van landelijke ontwikkelingen zoals het opgestelde Nationaal 

Preventieakkoord. De Bestuursagenda  is verwerkt in ontwerpbegroting 2020 en is uitgewerkt in 

het actieprogramma dat op 18 april jl is gestuurd naar de gemeenteraden.  

De uitvoering van het actieprogramma vindt plaats binnen het bestaande financiële kader van de 

GGDrU:  

- deels ia sli e i zet  e  hers hikki g a  reguliere take  i en de bestaande GGD-begroting  

- deels via maatwerkafspraken voor specifiek lokale ambities, zoals die jaarlijks worden gemaakt in 

een samenwerkingsovereenkomst per gemeente. In het actieprogramma staan bestaande en 

nieuwe activiteiten. Maatwerk dat de gemeente reeds langere tijd afneemt maakt onderdeel uit 

van de voorliggende Ontwerpbegroting 2020. Wil de gemeente onderdelen uit het 

actieprogramma gaan uitvoeren die nieuw zijn voor de gemeente dan zijn aanvullende afspraken 

nodig en ontstaan dus aanvullende kosten.  

)ie erder ij fi a iële ge olge  a  het oorgestelde esluit .  
 

2. Een zienswijze bij de GGDrU in te dienen namens de gemeente inhoudende dat de 

gemeente Oudewater geen bezwaren heeft tegen de Ontwerpbegroting 2020 

 

De fi a iële ge olge  a  de O t erp egroti g zij  oor de ge ee te a epta el. 
 

De ambities die de GGDrU wil realiseren en de uitvoering van de Bestuursagenda  2019-2023 

brengen voor de gemeente geen extra kosten met zich mee, wel zorgen ontwikkelingen in de 

loon- en prijsindex voor verhoging van de inwoner- en kindbijdrage. Deze verhoging is conform de 

uitgangspunten zoals vastgesteld in de Kaderbrief 2020.  
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Een heel kleine invloed op de verhoging van de inwoner- en kindbijdrage heeft het voorgenomen   

besluit om de functie van coördinator publieke gezondheid asielzoekers (PGA) uit te breiden met 2 

uur per week. Het doel hiervan is de structurele borging van de doorgaande lijn vanuit de PGA 

richting het reguliere GGDrU werk in gemeenten voor statushouders.  

 

De kosten voor inspecties kinderopvang, een wettelijk verplicht bij de GGD af te nemen taak, zijn 

gestegen als gevolg van nieuwe eisen die het ministerie stelt. Echter daar staat een extra bijdrage 

tegenover die gemeenten ontvangen via het gemeentefonds.  

 

NB Indien de gemeente extra ambities wil realiseren door bijvoorbeeld nieuwe activiteiten uit het 

actieprogramma van de Bestuursagenda  uit te voeren, dan worden daarover maatwerkafspraken 

gemaakt, aanvullend op de huidige maatwerkafspraken. In de voorliggende begroting zijn op de 

gemeentebladen alleen de huidige taken (inclusief huidig maatwerk) die de GGDrU voor de 

gemeenten uitvoert opgenomen.    

 

3. Als aandachtspunt mee te geven dat het de wens van de raad is om voortaan in de 

Kadernota vast te leggen dat voor de loonindexatie een fictief bedrag wordt opgenomen 

in de Ontwerpbegroting. 

 

De fi a iële ijdrage a  de ge ee te oor  is og iet defi itief. 
 

De loonindexatie van de GGDrU past binnen de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de 

Kaderbrief 2020 van de GGDrU. Daarin is opgenomen dat de CAO en premieontwikkelingen van 

het werkgeversdeel worden gevolgd. Echter de huidige CAO liep af op 1 januari 2019 en tot op 

heden is er nog geen nieuw CAO akkoord bereikt waardoor in de Ontwerpbegroting van de GGDrU 

nog geen loonindex is toegepast ten opzichte van het prijspeil tot 1 januari 2019, in de begroting 

2020. 

 

Verwacht wordt dat de loonindex met 5% stijgt; dat wordt meegenomen in een 

begrotingswijziging 2020-1. Hierdoor zal de gemeentelijke bijdrage voor 2020 stijgen. In onze 

zienswijze willen we de GGDrU meegeven om in de toekomst een fictief percentage op te nemen 

in de Ontwerpbegrotingen zodat gemeenten eerder duidelijkheid hebben over de bijdrage aan de 

GGDrU.  

 
 

Kanttekeningen: 

1. Er zij  ij de GGDrU og e kele o zekerhede  et ogelijk fi a iële ge olge . 
 

a. Of de koste  a  de uit oeri g a  het O uigi gspla  -  gedekt ku e  orde  
i e  het fi a iële kader a  de GGDrU is iet zeker. Tot u ligt de uit oeri g a  het 

O uigi gspla  op koers, ook fi a ieel. Het ooruitzi ht is positief, e hter grote fi a iële 
tege allers zoude  er oor ku e  zorge  dat extra iddele  odig zij .  
 

. De i oeri g a  het GGiD heeft ertragi g opgelope . Of de extra koste  hier oor gedekt 
ku e  orde  i e  de fi a iële kaders a  de GGDrU is og iet zeker.  
 

Uit de jaar ijfers a   .  lijkt ee  positief resultaat a  € . . . O er de 
resultaatbestemming gaat het Algemeen Bestuur nog een besluit nemen. Ontwikkelingen met 

financiële gevolgen (zoals het Ombuigingsplan en het GGiD) worden betrokken bij besluitvorming 

over de bestemming van het resultaat. Het is beter om het positieve resultaat van 2018 nu niet 

ten goede te laten komen aan gemeenten (of de verhoging van de inwoner- en kindbijdrage te 
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beperken), juist omdat er nog financiële onzekerheden zijn. 

 

2. Niet alle a ti iteite  a  het a tieprogra a a  de Bestuursage da  9-  zij  
opge o e  i  de O t erp egroti g a  de GGDrU.  

 

I  het a tiepla  a  de Bestuursage da  orde  aast a ti iteite  die de ge ee te al uit oert ia 
huidig aat erk ook ieu e a ti iteite  ge oe d. Bij oor eeld  ij de a ti iteite  oor ka srijk 
opgroeie  ee t de ge ee te reeds af ste ig ouders hap  e  pre atale huis ezoeke . O dat 
deze a ti iteite  iet ieu  zij  oor de ge ee te zij  er dus gee  fi a iële ge olge . Het ollege 
heeft oorals og iet de a itie o  extra aat erk af te e e .  
 

Financiën: 

1. De oorligge de egroti g, i lusief de extra take  die de ge ee te af ee t aat erk e  
i te si eri g asistake  re gt gee  extra koste  et zi h ee ehal e die a  de stijgi g i  
de loo - e  prijsi dex.  

2. O dat de ge olge  a  loo o t ikkeli g te  tijde a  het opstelle  a  de egroti g og iet 
alle aal duidelijk zij  er is og gee  ieu e ao eke d  e  o dat de GGDrU o for  eerder 
ge o e  esluit  iet et aa a es reke t, zal ee  egroti gs ijzigi g -  GGDrU olge . 
De ge ee te zal ij het opstelle  a  de eige  egroti g oor  hier al reke i g ee 
houde .  

 

De i o er ijdrage aa  de GGDrU edroeg op asis a  de ge ijzigde egroti g  -   
€ ,  e  ordt o for  O t erp egroti g  € ,  

De ki d ijdrage aa  de GGDrU edroeg op asis a  de ge ijzigde egroti g  -  

€ ,  e  ordt o for  O t erp egroti g  € ,  

 

De totale ijdrage a  de ge ee te Oude ater aa  de GGDrU as o for  ge ijzigde egroti g 
 -  € . ,- e  ordt o for  O t erp egroti g  € . ,-  

 

Uitvoering: 

- het ollege stuurt de zie s ijze als deze door de raad is astgesteld 

- i  de ergaderi g a  het Alge ee  Bestuur a  de GGDrU a   ju i ordt de Begroti g  
astgesteld 

- de Begroti g  ordt oor  augustus erzo de  aar gedeputeerde state  a  de pro i ie 
Utre ht  
 

Communicatie: 

Middels ijge oegde rief ordt de zie s ijze ge o u i eerd et het Dagelijks Bestuur a  de 
GGDrU. 
 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Op  ja uari jl is de o ept Kader rief  a  de GGDrU aa  u oorgelegd oor ee  
zie s ijze.  Als zie s ijze heeft de raad gege e  dat de uitga gspu te  oor de egroti g 

, zoals er oord i  de Kader rief, orde  o ders hre e .  
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Bijlagen: 
 

Raadsbesluit: 19R.00353 

Uitgaande brief met zienswijze: 19U.10042 

Ontwerpbegroting GGDrU 2020: 19.008312  

Kerngegevens GGDrU gemeente Oudewater 2018: 19.009183 

 

 

 
<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:   
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 
 
 

  

 
 
 

 


