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Beantwoording van de vragen:

Vraag 1

Gemeenten hebben de keuze om diensten lokaal uit te voeren of collectief in te kopen bij de 
GGDrU. Kan het college een toelichting geven op de keuzes die zij daar nu in maken? Hoe ziet 
het college de (toekomstige) rol van de GGDrU binnen de gemeente Oudewater?

In de kaderbrief wordt aangegeven dat de GGDrU graag samen met de Gemeente een beroep 
doen op de SPUK financiering. Voor Oudewater staan afgerond de volgende totalen 
gereserveerd in de regeling:

 2023 165K
 2024 163K
 2025 163K
 2026 129K

De eerste aanvragen voor de SPUK regeling kunnen nu ingediend worden tot 31 maart 2023, 
een tweede ronde is later dit jaar.

Antwoord vraag 1

In de Brede SPUK wordt de financiering voor 15 onderdelen op verschillende thema’s 
gebundeld in één uitkering. De gereserveerde bedragen voor 2023 t/m 2026 betreffen het 
totaal van alle thema’s. De SPUK-regeling kent twee aanvraagtermijnen:

De gemeente Oudewater vraagt vóór 31 maart middels een eenvoudige aanvraag de 
middelen voor 2023 t/m 2026 voor alle onderdelen aan. De middelen voor 2023 worden na 
het indienen van het 1e aanvraagformulier voor 100% uitgekeerd.

Uiterlijk 30 september wordt door de gemeente Oudewater een integraal plan van aanpak 
ingediend waarin wordt aangegeven hoe de inzet voor 2024 t/m 2026 op de betreffende 
onderdelen er uitziet. Dit integraal plan zal aansluiten op het sociaal akkoord. De middelen 
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voor 2024 t/m 2026 volgen na goedkeuring van het integraal plan van aanpak.

Welke keuzes we maken zal vormgegeven worden in de Uitvoeringsagenda van het Sociaal 
Akkoord, waar de komende periode in een gezamenlijk proces met een brede groep 
maatschappelijke partners, waaronder de GGDrU, aan gewerkt zal worden. Voor dit proces 
verwijs ik u door naar de Startnotitie Sociaal Akkoord.

Naast de uitvoering van de wettelijke taken betreffende de Wet Publieke Gezondheid is de 
GGDrU voor de gemeente Oudewater een belangrijke adviseur op het gebied van preventieve 
gezondheid. Zo denkt de adviseur gezonde school actief mee met de scholen in Oudewater, 
zit een adviseur van de GGDrU in de netwerktafel ouderen en is de GGDrU ook aangehaakt bij 
initiatieven van Oudewater Vitaal omtrent het Sport- en Preventieakkoord en hiermee het 
vormgeven van het Sociaal Akkoord.

Vraag 2:

Kan het college aangeven welke kansen zij zien voor deze gelden en hoe dit in relatie staat tot het verzoek 
van de GGDrU in de kaderbrief ‘..graag vroegtijdig met u in gesprek over de kansen die dit voor gemeenten
biedt om samen met de GGDrU de collectieve en regionale publieke gezondheidszorg in de regio Utrecht te
versterken’.

Antwoord vraag 2

De brede SPUK regeling biedt kansen in het ontwikkelen van een integraal preventief kader 
waarin samengewerkt zal worden met verschillende partijen uit het sociaal en medisch 
domein, waarmee we ons beleid steviger kunnen verankeren. Welke kansen dit specifieker 
voor onze gemeente biedt zijn we momenteel in beeld aan het brengen.

Momenteel zijn we met de GGDrU in gesprek over de mogelijkheden betreffende hun rol in 
regionale coördinatie en advisering betreffende de verschillende thema’s binnen SPUK. Dit 
gaat zowel om advisering betreffende de lokale inzet op preventie als regionale 
samenwerking. Zoals gezegd is GGDrU al betrokken bij diverse netwerktafels in Oudewater. 
Daar waar sprake is van gemeenschappelijke delers binnen de lokale inzet in de regio (met 
name Utrecht-West) kan samengewerkt worden en mogelijke preventieve slagkracht versterkt 
worden. Middels de SPUK-middelen ‘Versterking kennis- en adviesfunctie GGD’ kunnen 
gemeenten investeren in de GGDrU voor het opbouwen en uitbreiden van de voor deze brede 
SPUK-uitkering relevante kennis ten behoeve van advisering aan ten minste het college van 
burgemeester en wethouders.

Vraag 3:

Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot de ontwikkeling van het ‘Sociaal Akkoord’?

Antwoord vraag 3:

Welke keuzes we maken in relatie tot de brede SPUK-regeling zal vormgegeven worden in de 
Uitvoeringsagenda van het Sociaal Akkoord, waar de komende periode in een gezamenlijk 
proces met een brede groep maatschappelijke partners, waaronder de GGDrU, aan gewerkt 
zal worden. Voor dit proces verwijs ik u door naar de Startnotitie Sociaal Akkoord.

Bijlagen:

Pagina 2 van 3



Pagina 3 van 3


