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Beantwoording rondvragen 
20R.00604 
 
 
 

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 over de ontwerpbegroting van de GGDrU 
 

Deze vragen zijn gesteld door de fractie van VVD en D'66 voorafgaand aan de vergadering van 
Forum Samenleving van 2 juni 2020. 

 leeuw.a@woerden.nl

Beantwoording van de vragen: 
 

1. Met welke bijdrage aan de GGDrU is voor 2021 rekening gehouden in de 

programmabegroting 2020-2023? 

 

In de Programmabegroting staat nog niet de bijdrage voor 2021, wel die van 2020. Er is voor 2020 

rekening gehouden met 375.778,-  

 

2. Omdat een percentage opgenomen is voor indexering in de begroting van 2021, is de 

verwachting dat definitieve informatie over loon- en prijsindexering minder grote impact 

heeft dan voorgaande jaren. Waarom wordt in deze gesproken over minder grote impact? 

Is er bijvoorbeeld een voorzichtig percentage gehanteerd?  

 

De ontwerpbegroting 2021 gaat uit van de meest recente gegevens over loonindexering en de verwachte 

loonvoet sector in 2021. De definitieve percentages van indexeringen voor 2021 zullen pas in de loop van 

2020 bekend worden. Het verschil tussen de ontwerpbegroting 2021 en de definitieve bijdrage van de 

gemeenten over 2021 (die via een begrotingswijziging wordt vastgesteld) zal veel kleiner zijn dan in 

voorgaande begrotingsjaren. Tot en met 2020 werd in de ontwerpbegroting nog geen rekening gehouden 

met de geschatte loonontwikkeling.  

Gevolg van de nieuwe werkwijze (op verzoek van gemeenten) is dus dat de verhoging t.o.v. de 

ontwerpbegroting 2020 groter is (9,15%) maar dat verrassingen in de loop van het begrotingsjaar 2021 

worden voorkomen.  

NB Over 2020 volgt nog wel een begrotingswijziging; de nieuwe werkwijze is ingevoerd per 2021. 
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3. Heeft de GGDrU nog andere reserves dan alleen de Algemene Reserve? 

 

Er zijn nog enkele bestemmingsreserves zoals voor GGiD, Ombuigingen, JGZ, reisadvies. 

 

4. De algemene reserve van de GGDrU is ruim voldoende en in 2019 sterk gegroeid. Wat is 

het standpunt van het college betreffende het aanspreken van deze reserve in relatie tot 

het verhogen van de gemeentelijke bijdrage in 2021?  

 

  Het college is van mening dat de huidige reserve niet aangesproken moet worden om de gemeentelijke  

  bijdrage voor 2021 als gevolg van indexering te verminderen. De indexeringen zijn jaarlijks  terugkerend.  

   Bovendien zal een onttrekking nodig zijn voor het Ombuigingsplan. De verwachte reserves voor 2022 

   t/m 2024 zullen minder hoog zijn dan de huidige reserve (en dan nog steeds ruim meer dan de benodigde  
   weerstandscapaciteit). NB met de effecten van Covid-19 is nog geen rekening gehouden. De effecten zijn 

   nu nog niet bekend.  
 

 

5. Maakt de GGDrU onderscheid in de kosten die direct of indirect relateren aan COVID-19.  

 

In de ontwerpbegroting is nog geen rekening gehouden met aan Covid-19 gerelateerde kosten. 

 

6. Hoe bereidt de GGDrU zich voor op een aanstaande vaccinatie voor COVID-19 en met 

name het streven naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad met een optimaal 

draagvlak daarvoor? 

 

De GGDrU heeft ervaring met grootschalige vaccinatie. Voorbereiding op deze vaccinatie gebeurt op 

landelijk niveau. Als de vaccinatie voor Covid-19 beschikbaar komt volgen er ook richtlijnen en instructies. 

De GGDrU volgt de instructies van het RIVM en de minister.  Die betreffen bijvoorbeeld welke doelgroepen 

(eerst) gevaccineerd gaan worden. Tegen die tijd is ook duidelijk hoe hoog de vaccinatiegraad moet zijn.  

 

  

 

 

 

 

 

W.J.P. Kok  

wethouder 

 

 

 


