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Beantwoording rondvragen 
20R.00614 
 

 
Van  

: Wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : Volksgezondheid 

Datum  : 02-06-2020 

Contactpersoon : A.M. de Leeuw 

Tel.nr. : 8281 

E-mailadres : leeuw.a@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen n.a.v. het raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 
GGDrU 2021 
 

Deze vraag is gesteld door de fractie van Onafhankelijken voorgaand aan de vergadering van het 
forum Samenleving van 2 juni 2020. 

 leeuw.a@woerden.nl

Afgesproken is om technische vragen vooraf schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vraag: 
Door de corona-crisis voert de GGDrU op dit moment een aantal van haar “normale” taken niet uit. 
Wij hebben hier uiteraard begrip voor, maar kan het college inzicht geven in welke taken dit zijn en 

wat de mogelijke consequenties (financieel en qua volksgezondheid) voor Oudewater zijn? 

(technische vraag) 

 

Een deel van de reguliere taken is gedurende de afgelopen maanden afgeschaald. Een deel van de taken 
heeft doorgang gevonden. Inmiddels wordt gefaseerd weer opgeschaald. Zo wordt het toezicht 
kinderopvang weer opgestart en de jeugdgezondheidszorg opgeschaald. Daardoor worden risico’s voor de 
volksgezondheid zo klein mogelijk gehouden.  
 

In de webinar van de GGDrU voor gemeenteraden van as woensdagavond of donderdagavond wordt de 
actuele info hierover gedeeld (mail van Nicolette Rigter van 26 mei, zie ook info verderop bij de bijlage).  
 

 

Op 11 juni zal in het Algemeen Bestuur een eerste financieel inzicht worden besproken, over het 1e 
kwartaal van 2020. Dat zal nog om verdere uitwerking vragen. 
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Bijlage: 

 

Raadsinformatiebijeenkomst ‘Inzet GGDrU n.a.v. coronavirus’ 
Datum: 3 of 4 juni 2020 

Tijdstip: 20.00 – 21.00 uur 
Locatie: Webinar 
  
We organiseren deze informatiebijeenkomst twee keer, met dezelfde inhoud, zodat u in de 
gelegenheid bent op één van deze momenten deel te nemen.  
  
Wilt u deelnemen aan dit webinar?   
Meldt u zich aan uiterlijk 1 juni a.s. aan voor een van deze data door onderstaande gegevens 
te mailen aan: directiesecretariaat@ggdru.nl.  
Naam: 
Gemeente:  
Emailadres:  
Gewenste datum (3 of 4 juni a.s.): 

 

 

W.J.P. Kok  

wethouder 
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