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RAADSVOORSTEL 
19R.01051 
 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  14 januari 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 op de concept Kaderbrief 2021 GGDrU 

 

 

De raad besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de concept Kaderbrief 2021 van de Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU). 

2. Als zienswijze op de concept Kaderbrief 2021 vast te stellen: 
De gemeenteraad onderschrijft de voorgestelde uitgangspunten voor de Ontwerpbegroting 
2021, zoals geformuleerd in de concept Kaderbrief 2021. 

3. Deze zienswijze middels bijgevoegde brief te sturen aan het dagelijks bestuur aan de GGDrU. 
 
 
 

Inleiding:  

Jaarlijks stuurt het dagelijks bestuur van de GGDrU de algemene financiële en beleidsmatige kaders 
voor een zienswijze aan de gemeenteraden. De voorliggende concept Kaderbrief 2021 is anders 
ingedeeld dan voorgaande versies. Eerst wordt het financieel kader geschetst, daarna volgen de 
inhoudelijke ontwikkelingen. Bovendien is er op verzoek van gemeenteraden een financiële doorkijk 
opgenomen op basis van tot nu toe bekende kengetallen.  
 
 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

De gemeenteraad kan op grond van artikel 44 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling van de 
GGDrU een zienswijze geven op de uitgangspunten voor de begroting bij het Dagelijks Bestuur van 
de GGDrU.  

Beoogd effect: 
 

Door het geven van een zienswijze heeft de gemeenteraad invloed op de kaderstelling van de 
bestuurlijke keuzes van de GGDrU.  
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Argumenten: 
 

1) Kennis te nemen van de concept Kaderbrief GGDrU 2021. 
Naast het financiële kader bevat de kaderbrief belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen.  
Belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen om kennis van te nemen zijn: 

- De uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma, dat een groot beroep doet op de GGDrU 
- De prenatale huisbezoeken (door onze gemeente al afgenomen als maatwerktaak) worden 

wettelijk verplicht. Het rijk gaat bijdragen aan de kosten.  
- De GGDrU zet in op kennis over en preventie van psychische gezondheidsklachten bij 

jeugdigen 
- Het WMO-toezicht zal in 2020 worden doorontwikkeld. 

 
2) Als zienswijze vast te stellen: ‘De gemeenteraad onderschrijft de voorgestelde uitgangspunten 
voor de Ontwerpbegroting 2021, zoals geformuleerd in de concept Kaderbrief 2021’. 
De uitgangspunten zijn op verzoek van een aantal gemeenteraden veranderd. 

a. Voorheen was het uitgangspunt bij loonontwikkelingen dat, indien nog geen nieuwe cao is 
overeengekomen, de effecten van een nieuwe cao in een begrotingswijziging worden 
verwerkt. In de nieuwe afspraken (ingaande 2021) wordt het loongerelateerde deel alvast 
geïndexeerd conform de meest recente circulaire van het gemeentefonds. Daardoor kan de 
gemeente beter anticiperen  bij het opstellen van de gemeentebegroting en worden de 
financiële effecten van een begrotingswijziging van de GGDrU als gevolg van een nieuwe 
cao minder groot.  

b. Voorheen was het uitgangspunt bij prijsontwikkeling dat die via een begrotingswijziging 
worden doorgerekend aan gemeenten. Met ingang van de begroting 2021 wordt uitgegaan 
van het Bruto Binnenlands Product, zoals deze staat vermeld in de meest recente circulaire 
van het gemeentefonds. Daardoor wordt het financiële effect van een eventuele 
begrotingswijziging minder groot.  

 
3) Deze zienswijze middels bijgevoegde brief te sturen aan de GGDrU. 

 

Kanttekeningen: 

- De gemeentelijke bijdrage voor 2021 is nog niet definitief 
De Kaderbrief en de Ontwerpbegroting blikken een ruime periode vooruit. In de begroting 2021 
worden alleen bestuurlijke besluiten verwerkt die voor 1 februari 2020 zijn genomen. Financiële 
effecten van later genomen besluiten worden middels een begrotingswijziging verwerkt.  
 
- De bijdrage van de gemeente aan de GGDrU stijgt. 
Stijging van de gemeentelijke bijdrage is onvermijdelijk omdat de stijging het gevolg is van loon- en 
prijsontwikkelingen. Daarnaast kunnen in 2021 hogere bijdragen nodig zijn als gevolg van 
actualisatie van WMO-toezicht en de verplichte invoering van de rechtmatigheidsverklaring. Over 
deze en andere ontwikkelingen moeten nog besluiten genomen worden.  
 

Financiën: 

De effecten van de kaderstelling in deze Kaderbrief worden duidelijker als de raad de Ontwerp 
Programmabegroting 2021 ontvangt. De Kaderbrief geeft wel een doorkijk.  
De effecten betreffen: 
- Veranderingen in inwoner- en kindaantallen (in Oudewater: inwoneraantal stijgt iets, kindaantal 

daalt iets).  
- Indexatie effect van loonontwikkelingen. 
- Indexatie effect van prijsontwikkelingen. 
 

De prognose op basis van de kaderbrief is dat de bijdrage aan de GGDrU gaat stijgen van  
€ 382.000,-  (bedrag begrotingswijziging 2019-2) naar € 391.000,- (begroting 2021).  
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Uitvoering: 

Ruim voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGDrU (4 maart 2020) wordt de brief 
met de zienswijze van de gemeenteraad verstuurd aan de GGDrU. 
In de vergadering van het AB wordt de Kadernota 2021 vastgesteld. De zienswijzen van de 
gemeenten worden betrokken bij het opstellen van de Programmabegroting 2021 van de GGDrU.  
 

Communicatie: 

Zie uitvoering.  

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

In de zienswijze op de begrotingswijziging 2019-2 heeft de gemeenteraad verzocht om voortaan in 
de Kaderbief vast te leggen dat voor loonindexatie een fictief bedrag wordt opgenomen in de 
ontwerpbegroting (19R.00353).  Aan dit verzoek is voldaan.  
 

Bijlagen: 

- Het raadsbesluit geregistreerd onder corsanummer 19R.01052 
- De uitgaande brief met de vastgestelde zienswijze geregistreerd onder corsanummer 

20U.01121 
- De concept Kaderbrief GGDrU 2021 geregistreerd onder corsanummer 19.092919  

 

 
<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:   
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

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

  

 
 
 

 


