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Kennisnemen van 
Bijgevoegde brief (D/22/083500) van het algemeen bestuur van GGD regio Utrecht over de besluiten omtrent GGiD die in 
de algemeen bestuursvergadering (AB) op 7 december 2022 zijn genomen. 
 
   
 
Inleiding 
Het bestuur van GGD regio Utrecht heeft samen met de besturen van GGD Hollands Noorden en GGD Twente op 2 
november 2022 het moeilijke, maar helaas noodzakelijke, besluit genomen om de samenwerking met de leverancier van 
het zogeheten Digitaal Dossier Jeugd Gezondheid (GGiD) te beëindigen. Hierover hebben wij u eerder in de brief van het 
algemeen bestuur GGDrU van 9 november geïnformeerd (Z/22/044809 D/22/078860). Op basis van deze besluitvorming 
zijn de verschillende benodigde vervolgstappen in gang gezet. Hierover heeft besluitvorming plaatsgevonden in het AB op 
7 december. 
 
   
 
Kernboodschap 
U wordt in de brief van het AB van de GGDrU onder andere geïnformeerd over de vervolgstappen en (bijbehorende) 
financiële consequenties aangaande het Digitaal Dossier Jeugd Gezondheid (GGiD). 
  
 
   
 
Financiën 
2022:  
In het Algemeen Bestuur van 7 december 2022 is besloten akkoord te gaan met het voorstel om de 25 JGZ-gemeenten in 
totaal €4.100.000,- (gebaseerd op de in het AB van 2 november 2022 geschatte incidentele benodigde bijdrage) naar rato 
van inwoneraantal in rekening te brengen. Voor de gemeente Oudewater betekent dit 10.138 x € 4,09 = € 41.464,42 
welke ten laste komt van het boekjaar 2022, waardoor deze incidentele lasten niet drukken op de meerjaren 
begroting. Het afboeken van de GGiD-investeringen heeft een incidentele last in de exploitatie van boekjaar 2022 van 
GGDrU tot gevolg. Daarmee zullen de werkelijke lasten in 2022 naar verwachting de in 2022 begrote lasten 
overschrijden. Deze afwijking van de begroting betekent formeel een begrotingsonrechtmatigheid. Dit zou te voorkomen 
zijn indien een begrotingswijziging kan worden doorgevoerd. Aangezien begrotingswijzigingen volgens de gemeentewet 



nog tijdens het jaar zelf moeten worden vastgesteld is een begrotingsonrechtmatigheid voorkomen op deze wijze niet 
mogelijk.  
 
Na vaststelling van het rekeningresultaat 2022 van GGDrU wordt het definitieve bedrag tussen GGDrU en de 25 
jeugdgezondheidszorggemeenten verrekend. 
 
2023:  
Voor 2023 is zoals in de brief vanuit het AB van de GGDrU vermeld is, op een aantal punten wijziging van de begroting 
2023 van de GGDrU nodig. Dit betekent dat op basis van de besluitvorming van 7 december 2022 over het 
ombuigingenplan en de kosten voor de nieuwe aanbesteding en externe evaluatie een (ontwerp)begrotingswijziging 
2023-1 op korte termijn wordt opgesteld en voor zienswijzen aan de raden wordt aangeboden. 
 
   
 
Vervolg 
De bestuursleden en raden van alle drie de regio’s zullen de komende tijd via raadsbrieven dan wel verzoeken tot 
zienswijzen geïnformeerd worden over de voortgang van de vervolgstappen. Daarnaast is GGDrU, samen met uw 
portefeuillehouder Volksgezondheid, vanzelfsprekend bereid hierover met u in gesprek te gaan indien uw raad dat wenst. 
 
   
 
Bijlagen 
Brief aan de raad door de GGDrU betreffende: Besluiten algemeen bestuur 7 december 2022: vervolgstappen stoppen 
met ontwikkeling GGiD (D/22/083500) 


