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RAADSVOORSTEL 
20R.00448 
 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  4 mei 2020 

Portefeuillehouder(s): wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s):  Volksgezondheid 

Contactpersoon:  A.M. de Leeuw 

Tel.nr.: 8281 E-mailadres: leeuw.a@woerden.nl 
 

Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio 
Utrecht 

Samenvatting: 
 

We stellen de raad voor om te beginnen met een compliment aan de GGDrU voor de manier waarop 
de GGD functioneert als crisisorganisatie en gemeenten ondersteunt. En ook de waardering uit te 
spreken dat de planning&control cyclus doorgang vindt.  
We stellen de raad voor als zienswijze op de Ontwerpbegroting 2021 van de GGD regio Utrecht 
(GGDrU) te geven dat de raad kennis neemt van de Ontwerpbegroting 2021 en geen bezwaren heeft 
tegen de Ontwerpbegroting. Deze begroting is overeenkomstig met de vorige. Zoals door onze 
gemeente gevraagd, is de verwachte indexering van lonen eerder toegepast om een substantiële 
begrotingswijziging naderhand te voorkomen.  
Wel willen we een aandachtspunt meegeven. Deze begroting wordt vastgesteld midden in de 
corona crisis, die impact heeft op de dienstverlening en de financiële situatie van de GGDrU. De raad 
verzoekt de GGDrU over de impact uiterlijk in september 2020 nader geïnformeerd worden.  
 
 

 

Gevraagd besluit: 
 

1. Kennis te nemen van Ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst regio Utrecht 

 

2. De zienswijze (met kenmerk 20U.08024) vast te stellen, inhoudende dat de gemeenteraad 
geen bezwaren heeft tegen de Ontwerpbegroting 2021 en waarbij tevens een compliment 
wordt gemaakt over het functioneren als crisisorganisatie, de wijze waarop de GGDrU de 
gemeenten ondersteunt en het doorgaan van de planning & control cyclus. Als 
aandachtspunt wordt meegegeven dat deze begroting wordt vastgesteld midden in de 
Corona crisis, die impact heeft op de dienstverlening en de financiële situatie van de GGDrU. 
De GGDrU wordt verzocht om de raad over de impact uiterlijk september 2020 nader te 
informeren.  
 

3. De gemeentelijke bijdrage aan de GGDrU voor 2021 van €402.301,- te verwerken in de 
concept-programmabegroting 2021. 
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Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGDrU d.d. 24 juni 2020 wordt de Begroting 
van 2021 vastgesteld. Voor die datum kan de gemeenteraad een zienswijze indienen.  
 

Argumenten 

 

1. Kennis te nemen van Ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst regio Utrecht 

 

In deze begroting zijn de ambities (en de te verwachten resultaten en kosten) van de GGDrU en van 
de Bestuursagenda 2019-2023 verwerkt.  
Deze begroting is een voortzetting van de inhoudelijke en financiële begroting van 2020.  
Ook in 2021 wordt gewerkt aan de vastgestelde ambities:  
- een veiliger leefomgeving 

- minder kwetsbare inwoners 

- gezonde wijken en scholen 

- een goede start voor ieder kind 

- voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico’s. 
 

Met deze ambities werkt de GGdrU aan maatschappelijke effecten die overeenkomen met de 

maatschappelijke effecten waar we als gemeente aan werken:  

een veilige omgeving met aandacht voor gezondheid en voor elkaar waarin kinderen gezond en 

veilig opgroeien, waarin iedereen kan meedoen, zich kan ontwikkelen en ontplooien. De GGDrU 

als gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de aangesloten gemeenten ondersteunt het 

behalen van de lokale resultaten.  

 
 

2. De zienswijze met kenmerk 20U.08024 vast te stellen:  
 

a. De gemeenteraad heeft geen bezwaren tegen de Ontwerpbegroting 2021 

 

De GGDrU heeft voldaan aan de wens die door de gemeenteraad is geuit in de zienswijze op de 
Ontwerpbegroting van 2020:  
 

Er is in de begroting voor 2021 een percentage opgenomen voor indexeringen, ook al zijn de 
definitieve percentages van 2021 nog niet exact bekend. Daardoor is in een eerder stadium 
duidelijk waar de bijdrage van de gemeente aan de GGDrU op uit zal komen, zal die bijdrage in de 
gemeentelijke begroting 2021 opgenomen worden en zullen begrotingswijzigingen minder groot 
zijn dan voorgaande jaren. Op basis van definitieve informatie over loon- en prijsindexering en de 
gevolgen van een nieuwe volgt nog een begrotingswijziging, met minder grote impact dan 
voorgaande jaren.  
 

De financiële gevolgen van de Ontwerpbegroting zoals deze nu gepresenteerd is zijn voor de 
gemeente acceptabel. 
 

De ambities die de GGDrU wil realiseren en de uitvoering van de Bestuursagenda 2019-2023 

brengen voor de gemeente geen extra kosten met zich mee. Wel zorgen ontwikkelingen in de 

loon- en prijsindex  voor verhoging van de inwoner- en kindbijdrage. Deze verhoging is conform de 

uitgangspunten zoals vastgesteld (en onderschreven door de gemeenteraad) in de Kaderbrief 

2021.  
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 Loonindex 

 

Ten tijde van opstellen van de begroting 2020-0 was de huidige cao (geldend van 1 januari 2019 tot 
en met 31 december 2020) nog niet bekend. Ook werd toen ook nog niet de huidige nieuwe 
bepaling gehanteerd, namelijk dat bij ontbreken van een cao de loonvoet sector overheid uit de 
meest recente gemeentecirculaire gebruikt kan worden. 
In de Ontwerpbegroting 2021 is de impact van de cao op de jaren 2019 en 2020 verwerkt.  

De totale cao stijging ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2021 is 9,15%.  

Alle effecten op de loonindex samen leiden tot een stijging van de loonkosten van GGDrU van circa 

€2,88 miljoen.  
 

 

 Prijsindex.  

 

Voor het jaar 2021 is de prijsindex 1,7% De prijsindex over 2020 is naar beneden bijgesteld. De 

totale prijsindex die toegepast wordt in de begroting 2021 komt uit op 1,2%  Dit leidt tot een 

materiële kostenstijging van circa €170k.  
 

De financiële impact van de loonindex en de prijsindex vertaalt zich in een mutatie van de inwoner- 
en kindbijdragen. Deze ontwikkelen zich als volgt: 
 

Inw bijdr 

2019-1 

Kind bijdr 

2019-1 

Inw bijdr 

2019-2 

Kind bijdr 

2019-2 

Inw bijdr 

2020-0 

Kind bijdr 

2020-0 

Inw bijdr  
2021-0 

Kind bijdr 

2021-0 

1e begr 
wijziging 

 2e begr 
wijziging 

 Ontwerp 

begroting  
 Ontwerp

begroting  
 

5,295 112,125 5,408 114,509 5,355 113,255 5,722 121,01 

 

 

b. Deze begroting wordt vastgesteld midden in de corona crisis die impact heeft op de 
dienstverlening en de financiële situatie van de GGDrU.  De raad verzoekt de GGDrU over 
de impact uiterlijk in september 2020 nader geïnformeerd worden.  
 

De GGDrU heeft vanuit haar wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) op het gebied van 
infectieziektenbestrijding een grote rol bij crisissituaties, zoals de uitbraak van het covid-19 virus in 
Nederland. Deze crisis heeft veel impact op de GGDrU. 
 

Bij de uitvoering van de crisistaken werkt de GGD nauw samen met de Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) is zowel 
directeur van de GGD als van de GHOR. De GGDrU levert mensen voor het vervullen van rollen 
binnen de crisisorganisatie van de GHOR. De inzet van de GGDrU in deze crisis is niet van korte 
duur. De inzet heeft dan ook impact op de uitvoering van (andere) taken. Enkele taken zijn tijdelijk 
opgeschort of afgeschaald,  inzet van personeel is verschoven, 24/7 inzet is nodig. Kritische 
processen blijven wel uitgevoerd. De Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd ondersteunt de 
werkwijze. De GGDrU huurt ook extra personeel in. Niet alle taken die de DPG uitvoert vallen 
binnen de GGD-werkzaamheden. Er zijn ook coördinerende taken die de DPG uitvoert in opdracht 
van het ministerie van VWS. 
 

Duidelijk is dat er ook financiële implicaties zijn. De omvang daarvan is nu nog moeilijk in te 
schatten. Ten aanzien van de dekking van de extra kosten zal te zijner tijd bestuurlijk besloten 
moeten worden. Er is hierover onzekerheid, bij de GGDrU en dus ook bij gemeenten.  
De gemeente wil over de impact uiterlijk september 2020 nader geïnformeerd worden. Zie ook 
paragraaf ‘kanttekeningen en risico’s’.   
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3. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2021 van € 402.301,-   te verwerken in de 
concept-programmabegroting 2021 van de gemeente.  

 

Kanttekeningen en risico’s 

1. Er zijn bij de GGDrU nog enkele onzekerheden met mogelijk financiële gevolgen. 
 

Of de kosten van de uitvoering van het Ombuigingsplan (dat vanaf 2018 in uitvoering is) gedekt 
kunnen worden binnen het financiële kader van de GGDrU is niet zeker. Tot nu ligt de uitvoering van 
het Ombuigingsplan op koers, ook financieel. Het vooruitzicht is positief, echter grote financiële 
tegenvallers kunnen ervoor zorgen dat extra middelen nodig zijn. In het afgelopen jaar was sprake 
van een tegenvaller bij de oplevering van het GGiD (Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg), 
ontstaan door vertraging. De extra kosten zijn gedekt binnen de begroting van de GGDrU. Echter de 
termijn van uitvoering van het Ombuigingsplan is als gevolg de vertraging van de oplevering van het 
GGiD verlengd tot 2024.  
 

Uit de jaarcijfers 2019 blijkt dat er een positief resultaat was van €633.000,- De reserve van de 
GGDrU bedraagt per 31 december€ 2.379.894,-. De beschikbare weerstandcapaciteit is voldoende 
om de in de begroting genoemde risico’s af te dekken.  
In deze Ontwerpbegroting 2021 wordt uitgegaan van een algemene reserve van €1.760.516,-. Dat is 
ruim meer dan de benodigde weerstandscapaciteit van €709.000,-  
 

 

2. De recente ontwikkeling met mogelijk financiële gevolgen is de uitbraak van het Corona virus en 
de rol die de GGDru daarin voor onze inwoners vervult.  

 

Op dit moment is moeilijk in te schatten wat de financiële implicaties zijn. Onduidelijk is hoe lang de 
bestrijding van het Corona-virus gaat duren en waardoor reguliere taken blijven liggen. Deze periode 
met onzekerheden zal ook weerslag hebben op het begrotingsjaar 2021. De GGDrU geeft aan dat de 
gevolgen voor de uitvoering van de voorgenomen  werkzaamheden voor 2021 in beeld zullen 
worden gebracht zodra dit mogelijk is.  
 

 

3. De markttaak Reizigersadvisering laat over 2019 een negatief saldo zien.  
 

Besloten is om in 2020 een analyse te maken over de uitvoerig van deze taak op langere termijn. De 
uitvoering van deze taak maakt geen deel uit van de bijdrage van de gemeente aan de GGDrU. 
Inwoners die van deze dienstverlening gebruik maken bekostigen dit zelf.  
 

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting 

De inwonerbijdrage is voor 2021 vastgesteld op € 5,72. 
De kindbijdrage is voor 2021 vastgesteld op € 121,01  
De bijdrage van de gemeente Oudewater aan de GGDrU voor 2021 is € 402.301,- 
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Vervolgproces 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 uni 2020 wordt de Begroting 2021 vastgesteld 

De Begroting wordt voor 1 augustus verzonden naar Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht.  
 
 

Bevoegdheid raad: 
 

 Artikel 44 lid 5 uit de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio 
Utrecht 

 Artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen (zienswijze op begroting) 
 
 

Bijlagen: 
 

1. Concept brief zienswijze met corsanummer 20U.08024 
2. Concept raadsbesluit met corsanummer 20R.00458  
3. De Ontwerpbegroting 2021 van de GGDrU met corsanummer 20.007867  

 

 

 
 
<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:  College van burgemeester en wethouders 
 
De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     
ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
 
 


