
  

Forum Samenleving d.d. 30 juni 2022
Vragen m.b.t. collegevoorstel “Zienswijze op concept ontwerpbegroting 2023 GGDrU”                        

Inleiding:

In de voorgestelde zienswijze wordt de GGDrU gevraagd om de positie van de algemene reserve te 
bewaken.
Bij de kanttekeningen onder 2.1 staat dat de minimaal benodigde weerstandscapaciteit 
€1.128.000 ,= moet zijn terwijl de algemene reserve momenteel nog € 2.592.203,=  bedraagt. Ruim 
voldoende dus. Echter bij de argumenten staat onder 2.1 dat de verwachting is dat door vertragingen
in het Ombuigingsplan de Algemene Reserve naar verwachting de komende jaren zal teruglopen naar
een saldo van circa € 850.000. Dat is dus ruim onder de huidige minimaal benodigde 
weerstandscapaciteit.

Vraag1 : Wat is nu de achterliggende reden dat het ombuigingsplan vertraagd en dat dit leidt tot een 
grote terugloop van de beschikbare algemene reserve.

Antwoord 1: Uit de actualisatie Ombuigingenplan die begin december 2020 in het AB aan de orde is 
geweest bleek dat het merendeel van de intensiveringen en besparingen inmiddels gerealiseerd was. 
De voornaamste nog niet gerealiseerde ombuigingen zijn de intensiveringen en besparingen 
gerelateerd aan GGiD. Middels de raadsinformatiebrief ‘Stand van zaken ontwikkeling GGiD GGDrU’ 
bent u hierover in april jl. geïnformeerd. Er is nog onzekerheid over het moment waarop de geplande 
intensiveringen en besparingen gerealiseerd kunnen gaan worden. Voor de overige nog niet 
gerealiseerde ombuigingen geldt dat er momenteel aan gewerkt wordt deze binnen afzienbare tijd te 
realiseren. De jaren 2020-2024 worden incidenteel afgedekt door de volledige inzet van de 
bestemmingsreserves Ombuigingen en GGiD en de gedeeltelijke inzet van de bestemmingsrerserve 
JGZ en de algemene reserve. De algemene reserve publieke gezondheid loopt naar verwachting tot 
aan eind 2023 terug van circa €2,5 miljoen per einde 2021 naar circa €0,85 miljoen eind 2024. De 
vertraging van het GGiD leidt echter niet tot een aanpassingen van de verwachte terugloop in de 
algemene reserve; eind 2020 werd verwacht dat die zou teruglopen tot circa 850k en dat is in 
begroting 2023 nog steeds het geval.

Vraag 2 : A)Welke ideeën heeft het college zelf bij de vraag aan de GGDrU om de positie van de 
algemene reserve te bewaken. B) En op welke wijze kan de raad van Oudewater in positie gebracht 
worden om hier ook een bijdrage aan te leveren;

Antwoord 2A: Er dient, zeker met de huidige verwachte terugloop van de algemene reserve, erop toe 
te worden gezien dat de nog niet gerealiseerde ombuigingen binnen afzienbare tijd gerealiseerd 
worden en dat met zorg besloten wordt over nieuwe investeringen en inzet van bestemmingsreserves
en de algemene reserve, zodat de begroting in evenwicht blijft en dit geen verhoging van de inwoner- 



en kindbijdrage vergt. Dit doet het college onder andere door zitting te nemen in het Algemeen 
Bestuur en een actieve bijdrage te leveren aan de te ontwikkelen Bestuursagenda 2023-2027;

Antwoord 2B: Het Ombuigingenplan maakt vanaf begroting 2022 integraal onderdeel uit van de 
begroting van de GGDrU. Middels de zienswijze op de kadernota en kan de raad een bijdrage leveren 
aan het toezien op o.a. het bewaken van de positie van de algemene reserve. 

Vraag 3 :  Wat is het gevolg (bv voor de begroting van de gemeente Oudewater) als de algemene 
reserve inderdaad terugloopt zoals geprognosticeerd naar circa € 850.000,= en daarmee ver onder 
de minimaal benodigde weerstandscapaciteit komt.

Antwoord 3: Dat brengt met zich mee dat GGDrU de komende jaren scherp in de gaten houdt hoe de 
algemene reserve zich ontwikkelt. Als het zo is dat de algemene reserve onder het 
weerstandsvermogen uitkomt zal GGDrU terugkomen bij het Bestuur om oplossingsrichtingen voor te
leggen.

Vraag 4 :  Zijn er vanuit de Rijksoverheid nog extra gelden te verwachten voor de GGDrU.

Antwoord 4: Net zoals in andere jaren doet GGDrU gedurende het jaar aanvragen bij het Rijk (denk 
aan ZONMW, RVO) voor middelen bijvoorbeeld met als doel middelen te ontvangen ten behoeve van 
onderzoeken op het gebied van gezondheid. Kortom, GGDrU verwacht ook dit jaar dat een deel van 
de aanvragen gehonoreerd zal worden, maar dit staat los van het Ombuigingenplan.

Vraag 5 : Wat is de reden dat de GGiD nog steeds niet is opgeleverd en welke consequenties heeft 
dat op de financiën en organisatie van de GGDrU. Op welke wijze heeft het college zicht op deze 
vertraging en de consequenties daarvan.

Antwoord 5: Het programma om te komen tot een nieuw digitaal dossier voor de 
jeugdgezondheidszorg (het GGiD) verloopt moeizaam. De GGD’en hebben op 4 maart 2022 een 
aanvraag voor een voorlopig deskundigenbericht ingediend bij de rechtbank. Middels de 
raadsinformatiebrief ‘Stand van zaken ontwikkeling GGiD GGDrU’ bent u hierover in april jl. 
geïnformeerd.

De mondelinge behandeling van de aanvraag diende op 17 mei 2022. Een voorlopig 
deskundigenbericht is een middel om objectief door de rechtbank vast te stellen wat de status is van 
de oplevering.  De uitspraak van de rechter over het al dan niet honoreren van dit verzoek wordt rond
29 juni verwacht. 

Er is sprake van een financieel risico. De 3 regio’s zijn gezamenlijk opdrachtgever voor het GGiD en 
dragen op die manier ook gezamenlijk risico. Het uiteindelijke kostenplaatje en de planning zijn 
onzeker voor alle drie de GGD’en. De te nemen vervolgstappen zijn afhankelijk van de uitspraak van 
de rechtbank op de aanvraag van een Voorlopig Deskundigenbericht. Zodra dit kan wordt u van de 
gevolgen in kennis gesteld. Het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB) van GGDrU zijn 
sinds de start van de ontwikkeling van het GGiD met regelmaat geïnformeerd over de voortgang van 
het project.
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