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Vastgestelde begroting 2019-1 en 2018-2

Geachte raad,
Ik wil u hartelijk bedanken voor uw zienswijze op de eerste ontwerp begrotingswijziging
2019 van GGD regio Utrecht. Het algemeen bestuur besprak uw zienswijzen bij de
vaststelling van de begrotingswijziging in de vergadering van 5 december j l . Wij
koppelen u hierbij terug.
Bijgevoegd treft u deze vastgestelde begroting. Daarbij treft u ook aan de vastgestelde
tweede begrotingswijziging 2018. Onderstaand gaan wij achtereenvolgens in op:
Eerst begrotingswijziging 2019
•

Eerste technische wijziging van de begroting

Eerste begrotingswijziging 2 0 1 9
Van de verschillende gemeenteraden zijn op een aantal specifieke punten vragen en
zienswijzen ingebracht. Onderstaand gaat het bestuur kort in op alle aandachtspunten,
zodat u een totaal overzicht heeft van de ingebrachte punten en de reactie van het
bestuur.
Relevante financiële vertaling voor individuele

gemeenten.

Verschillende raden hebben aangegeven dat zij graag willen kunnen herleiden wat de
gevolgen van de ontwikkelingen zijn voor uw gemeenten. Wij hebben daarom, in overleg
met uw ambtenaren, een aanpassing doorgevoerd. Op pagina 4 hebben wij in de
samenvattende tabel in de laatste kolom opgenomen of een ontwikkeling van invloed is
op uw gemeente. Wij gaan er vanuit dat deze bijstelling aan uw wens tegemoet komt.
Inspecties

kinderopvang

Van verschillende zijden is geconstateerd dat er vele ontwikkelingen zijn op het vlak van
inspecties kinderopvang. Aangegeven is dat u het van belang vindt om goed aangehaakt
te blijven bij deze toezichttaak van GGDrU. De inspecteurs kinderopvang van GGDrU
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hebben tenminste tweejaarlijks overleg met uw ambtenaren over de ontwikkelingen en
voortgang van inspecties kinderopvang.
Daarnaast is opgemerkt dat in de begrotingswijziging niet staat aangegeven of het
landelijk advies voor de verdeling van het aantal inspectie-uren per risicoprofiel is
verwerkt. Naar aanleiding van de wijziging van de Wet innovatie kwaliteit en
kinderopvang per 1 januari zullen deze worden opgehoogd. Het bestuur kan u meegeven
dat deze conform het landelijk advies zijn verwerkt in de begrotingswijziging.
Tussentijdse

begrotingswijzigingen

Een aantal van u geeft aan enkel in het geval van grote en duidelijk onvoorziene zaken
tussentijdse begrotingswijzigingen voor zienswijze voor te leggen aan de raden. Daarbij
is door een gemeenteraad de suggestie gedaan een kleine buffer in de begroting op te
nemen. Het bestuur kan zich vinden in deze intentie en wijst daarbij op de recente
wijziging van de gemeenschappelijke regeling waarin de technische begrotingswijziging
is mogelijk gemaakt (zoals verderop toegelicht bij de tweede begrotingswijziging 2018).
Deze mogelijkheid verminde het aantal begrotingswijzigingen dat voor zienswijze
wordt voorgelegd.
Het bestuur merkt op dat een spanning bestaat tussen de standpunten van de
verschillende raden op dit onderwerp. Het bestuur zal daarom deze suggestie betrekken
bij de gesprekken over een verdergaande modernisering van de Governance.
Ambities en subdoelen
Enkelen van u misten de vertaling van ambities naar subdoelen en de relatie met de
inzet van mensen en middelen zoals deze in de primitieve begroting 2019 wel was
gemaakt. Het bestuur zegt toe in de volgende begrotingswijziging deze vertaling wel te
maken.
Stijging van de

inwonerbijdrage

Een aantal van u merkte op dat er voor uw gemeenten sprake was van een procentueel
hogere stijging van de inwonerbijdrage dan bij andere gemeenten en ontbeerde een
duidelijke toelichting op deze afwijkende stijging. Uw aanwijzing wordt ter harte
genomen. Het bestuur constateert dat dit een eenmalige correctie voor de gemeente
Utrecht en Eemnes betrof. In de volgende begroting(swijziging)en zal duidelijk worden
ingaan op alle oorzaken die verandering in de inwonerbijdragen en verschillen tussen
gemeenten verklaren.
Incidentele en structurele

wijzigingen

Een aantal raden merkte op dat u behoefte heeft aan een duidelijk onderscheid in
incidentele en structurele wijzigingen in de begroting. In volgende begrotingswijzigingen
zullen wij duidelijk dit onderscheid weergeven.
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Herindeling gemeente

Vijfheerenlanden

Door een van de raden is gevraagd om inzicht in de gevolgen van de herindeling van de
gemeente Vijfheerenlanden op de benodigde formatiecapaciteit en de eventuele
schaalvoordelen van de toetreding van de gemeente tot GGDrU.
De financiële en formatieve gevolgen van de herindeling van de gemeente
Vijfheerenlanden zijn verwerkt in deze begrotingswijziging. In de reactie naar aanleiding
van zienswijzen op de primitieve begroting 2019 gaf het bestuur eerder al aan dat
besparingsvoordelen naar aanleiding van deze herindeling niet zijn te verwachten. Deze
begrotingswijziging laat zien dat deze herindeling dermate beperkt van omvang (35.000
inwoners op een totaal van ongeveer 1,3 min) is dat deze daadwerkelijk niet leidt tot
schaalvoordelen.
Meningokokken ACWY
Door een van de gemeenteraden is benadrukt dat het belang van vaccineren blijvend
groot is zowel voor individuele kansen van kinderen om gezond en veilig op te groeien
als voor de samenleving. Uiteraard deelt het bestuur deze mening.
De betreffende gemeenteraad onderstreept mede met het oog op hierop het belang van
tijdige inzage in de financiële effecten van de meningokokken ACWY campagne en wenst
daar tijdig over geïnformeerd te worden. GGDrU is in deze afhankelijk van de landelijke
richtlijnen en financiering door het ministerie van VWS. Zodra de minister inzicht geeft
in deze zullen wij deze met u delen. Uitgangspunt hierbij is kostendekkende financiering,
Eerste technische wijziging van de begroting
Bij de tweede wijziging van de begroting 2018 heeft het bestuur voor de eerste keer
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor technische wijzigingen geen zienswijze
procedure te doorlopen. De recentelijk, met toestemming van de raden, aangepaste
gemeenschappelijke regeling van GGDrU biedt, conform artikel 44 lid 8, deze
mogelijkheid. Daarin is opgenomen dat alleen begrotingswijzigingen die of leiden tot een
wijziging in de bijdragen van gemeenten, zoals vastgelegd in de bijdrageverordening, of
die leiden tot een wijziging in het beleid c.q. uitvoering van taken, voor zienswijze
worden voorgelegd. Deze begrotingswijziging is daarom niet voor zienswijze aan u
verzonden en direct door het algemeen bestuur vastgesteld.
Al met al constateren wij dat u met vertrouwen en belangstelling kijkt naar de verdere
ontwikkeling van GGD regio Utrecht. Wij verheugen ons in uw positief kritische
opstelling en zijn blijvend met u in gesprek over onze dienstverlening.
Met vrt
namen

e groet,
't dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht

drs. IMitfo itfce A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid

^

