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Ontwerpbegroting 2021
Zienswijze Gemeenten Reactie bestuur
Steun / geen zienswijze (g.z.) Baarn (g.z.)

Houten

Leusden

Lopik

Montfoort (g.z.)

Oudewater

Renswoude (g.z.)

Stichtse Vecht

Utrechtse Heuvelrug

Veenendaal

Woerden

Zeist

Gemeente cursief betekent dat het een concept 
reactie is, vooruitlopend op de raadsvergadering of 
nog formeel te ontvangen collegebesluit

Waardering uit te spreken over 
hoe de GGDrU als 
crisisorganisatie functioneert in 
de bestrijding van het Corona-
virus

Amersfoort

Bunnik

Bunschoten

Eemnes

Houten

IJsselstein

Lopik

Montfoort

Nieuwegein

Oudewater

Rhenen

De Ronde Venen

Soest

Stichtse Vecht

Utrechtse Heuvelrug

Utrecht

Vijfheerenlanden

Woudenberg

Zeist

Het bestuur is erkentelijk voor de waardering aan 
de organisatie van GGDrU.



Ontwerpbegroting 2021: n.a.v. Corona

Zienswijze Gemeenten Reactie bestuur
Informeren over de effecten van 
corona op de werkzaamheden 
van het lopende jaar en volgend 
jaar. 

Bunnik

IJsselstein

Lopik

Montfoort

Nieuwegein

Rhenen

Soest

Stichtse Vecht

Utrecht

Veenendaal

Vijfheerenlanden

Het bestuur wordt in en buiten de reguliere P&C 
momenten periodiek geïnformeerd over de 
effecten van corona op de uitvoering van taken 
door GGDrU

Inzicht in de extra kosten van 
Corona eerder dan de reguliere 
cyclus. 

Bunnik

Lopik

Montfoort

Nieuwegein

Oudewater

Rhenen

Soest

Stichtse Vecht

Utrecht

Veenendaal

Vijfheerenlanden

Woerden

De Berap 2020-1 geeft een eerste inzicht in de 
extra kosten als gevolg van corona. Daarnaast zal 
het bestuur periodiek worden geïnformeerd over 
de financiële consequenties van de Corona 
werkzaamheden. 

Vóór de bespreking van de 
begroting 2021 in de 
gemeenteraad te komen met 
een update over de te 
verwachten financiële impact 
van COVID-19 

Amersfoort De Berap 2020-1 geeft een eerste inzicht in de 
extra kosten als gevolg van corona. 



Ontwerpbegroting 2021: andere opmerkingen
Zienswijze Gemeenten Reactie bestuur

Benieuwd naar acties richting 
het Rijk om eventuele financiële 
compensatie te verlenen voor de 
Corona-kosten.

Bunnik

IJsselstein

Lopik

Montfoort

Nieuwegein

De Ronde Venen

Vijfheerenlanden

De GGD-voorzitters hebben een brief aan de 
Minister verzonden. Op landelijk niveau vindt 
inmiddels afstemming plaats tussen VWS, VNG en 
GGD GHOR over de kosten die worden gemaakt 
tav corona. De toezegging is door VWS gedaan dat 
financiële compensatie zal plaatsvinden van de 
gemaakte meerkosten voor GGD’en. Afgesproken 
is tevens in ieder geval dat de VNG een bericht 
uitbrengt naar de gemeenten dat ze niet gekort 
gaan worden op het gemeentefonds omdat GGD-
en de verkregen inwonerbijdrage/kindbijdrage voor 
een (groot) deel anders hebben ingezet dan waar 
voor bedoeld was. 

Extra uitgaven voor de 
bestrijding van het Coronavirus 
goed te administreren i.v.m. 
mogelijke compensatie vanuit 
het Rijk

Utrechtse Heuvelrug GGDrU registreert sinds het begin van de inzet de 
extra uitgaven voor bestrijding van het 
coronavirus.

Onderzoeken welke taken 
efficiënter uitgevoerd kunnen 
worden om kosten te besparen 
indien geen dekking wordt 
gevonden om de voorgestelde 
loon- en prijsindex voor 2021 
volledig te compenseren.

Amersfoort Het bestuur heeft een goed beeld van wat GGDrU 
in de afgelopen jaren heeft gedaan om te komen 
tot een efficiënte bedrijfsvoering en concludeert 
dat dit betekent dat een eventueel gesprek over 
een lagere bijdrage gevoerd moet worden over de 
inhoud. De bestuursconferentie in oktober 2020 
biedt hiervoor de gelegenheid.

Gesprek starten over het 
opstellen van een begroting 
2022 die beter past bij de 
beschikbare middelen van onze 
gemeenten.

Eemnes Het bestuur heeft een goed beeld van wat GGDrU 
in de afgelopen jaren heeft gedaan om te komen 
tot een efficiënte bedrijfsvoering en concludeert 
dat dit betekent dat een eventueel gesprek over 
een lagere bijdrage gevoerd moet worden over de 
inhoud. De bestuursconferentie in oktober 2020 
biedt hiervoor de gelegenheid.



Ontwerpbegroting 2021
Zienswijze Gemeenten Reactie bestuur

Onderzoeken of in aanvulling op 
de analyse uitvoering 
reizigersadvisering er ook 
andere (wettelijke) taken zijn 
die efficiënter uitgevoerd 
kunnen worden of aan de markt 
overgelaten kunnen worden

Bunschoten

Houten

Leusden

De Ronde Venen

Soest

Woudenberg

Het bestuur heeft een goed beeld van wat GGDrU 
in de afgelopen jaren heeft gedaan om te komen 
tot een efficiënte bedrijfsvoering en concludeert 
dat dit betekent dat een eventueel gesprek over 
een lagere bijdrage gevoerd moet worden over de 
inhoud. De bestuursconferentie in oktober 2020 
biedt hiervoor de gelegenheid.

De planning van de analyse van 
de uitvoering taak 
‘reizigersadvisering’ aan te 
passen en eerder te laten 
plaatsvinden

Bunnik

Bunschoten

Leusden

Soest

Utrecht

Woudenberg

Zeist

Het maken van een goede afweging in de 
uitvoering van deze taak vraagt om voldoende 
aandacht, uiteindelijk gaat het om de weging deze 
taak al dan niet uit te voeren. Op dit moment 
bestaat er geen financiële druk om deze analyse te 
versnellen. In de analyse zullen meerdere 
scenario’s worden uitgewerkt.

Door te gaan met de 
voorlichting over het belang van 
vaccineren

Rhenen

Utrechtse Heuvelrug

GGDrU zet zich bij voortduring in voor het belang 
van vaccineren. 

Een transparante berekening 
van de loon- en prijsindexering 
op te nemen in de 
ontwerpbegroting ten opzichte 
van de kaderbrief.

Houten

Leusden

Soest

Woudenberg

Bij het opstellen van de begroting 2022 zal een 
meer eenduidige toelichting op de loon- en 
prijsindexering ten opzichte van de kaderbrief 
2022 worden opgenomen. 

Helder is uw uitleg over het 
afwijken van 
werkgeverspremies. We 
begrijpen dat het verwerken van 
de meest recente gegevens 
betekent dat de begroting op dit 
punt afwijkt van de Kadernota.

Zeist Het bestuur onderschrijft deze zienswijze.



Ontwerpbegroting 2021
Zienswijze Gemeenten Reactie bestuur
Zienswijze op de kaderbrief in 
de uitwerking van de begroting 
herkenbaar is verwerkt

Amersfoort Het bestuur onderschrijft deze zienswijze.

In najaar nemen van 
(financiële) maatregelen om de 
kosten van GGDrU te beperken 
(voorwaarde voor steun 
ontwerp begroting 2021)

Lopik De voorliggende (ontwerp) begroting 2021 is 
gebaseerd op uitvoering van de (wettelijke) taken 
die aan GGDrU zijn opgedragen. In de 
bestuursconferentie van 2020 (oktober) zal 
gesproken worden over de uitvoering van de taken 
(en daarmee gepaard gaande kosten) in het 
begrotingsjaar 2021 als gevolg van de effecten van 
de Corona.

Wij verzoeken om voortaan ook 
in de documenten een korte 
toelichting op te nemen met 
betrekking kostenstijgingen als 
voor Meld- en Adviespunt 
Bezorgd 2021.

IJsselstein Deze kostenstijgingen zijn het gevolg van 
veranderde maatwerkafspraken. Een korte 
toelichting op de verandering in volume is daarom 
opgenomen in de begroting. Toelichting op deze 
afspraken met individuele gemeenten komen terug 
in de samenwerkingsovereenkomsten.

De kostenstijging voor toezicht 
kinderopvang is voor ons niet 
herleidbaar en de rijksmiddelen 
lijken hiervoor ontoereikend te 
zijn. We ontvangen hier graag 
een nadere toelichting op.

Stichtse Vecht De raming in deze begroting is gebaseerd op de 
realisatie van het aantal controles in 2019 en de 
ontwikkeling van het tarief voor toezicht. GGDrU 
onderzoekt in samenspraak met uw ambtenaren 
uw en onze raming en het toereiken van de 
beschikbare middelen vanuit het Rijk. Deze taak 
wordt gefinancierd op basis van facturatie 
achteraf.

Kritisch te zijn op de kosten in 
verband met de zorgelijk 
financiële situatie van de 
gemeente.

Wijk bij Duurstede Het bestuur heeft een goed beeld van wat GGDrU 
in de afgelopen jaren heeft gedaan om te komen 
tot een efficiënte bedrijfsvoering en concludeert 
dat dit betekent dat een eventueel gesprek over 
een lagere bijdrage gevoerd moet worden over de 
inhoud. De bestuursconferentie in oktober 2020 
biedt hiervoor de gelegenheid.



Ontwerpbegroting 2021

Zienswijze Gemeenten Reactie bestuur
Informeren welke acties u nog 
wilt ondernemen in 2020 i.v.m. 
budget SOA-bestrijding en wat 
daarbij uw inschatting is over 
de slaagkans van de lobby.

Utrecht Met de komst van de nieuwe minister 
Volksgezondheid per 1 juli wordt, gezamenlijk met 
de coördinerende GGD’en, de financiële knelpunten 
van de ASG regeling nadrukkelijk onder de 
aandacht gebracht. Hiertoe wordt een brief 
opgesteld. In samenwerking met stad Utrecht 
worden andere mogelijkheden benut om de 
financiële knelpunten onder de aandacht te 
brengen. 

Hechten aan een goed plan om 
uitgestelde vaccinaties zo snel 
als mogelijk in te halen en aan 
activiteiten om de 
dekkingsgraad te verhogen.

Utrecht GGDrU stelde een plan op voor de uitvoering, en 
waar nodig het inhalen, van het 
rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor de Midden-
Nederland gemeenten. Utrecht voert 
jeugdgezondheidszorg en RVP zelf uit. GGDrU 
werkt samen met Utrecht aan activiteiten om de 
dekkingsgraad te verhogen. 

Constateren een stijging van de 
weerstandscoëfficiënt van 2,17 
maar 2,48/ Een coëfficient van 
meer dan 1 geldt als voldoende. 
Wij vragen ons af waarom u zo 
ruim boven de norm van 
voldoende wilt zitten.

Utrecht De actualisatie van het ombuigingsplan laat de 
verwachte ontwikkeling van de 
weerstandscapaciteit tot en met 2023 zien. Daaruit 
kan gelezen worden dat weerstandscapaciteit met 
de onttrekkingen benodigd voor het 
ombuigingsplan ontwikkelt naar de gewenste 
verhouding.

Kennis nemen van de onzekere 
omstandigheden als gevolg van 
Corona waaronder begroting tot 
stand is gekomen

Amersfoort

Utrecht

Wijk bij Duurstede

De voorliggende (ontwerp) begroting 2021 is 
gebaseerd op continuering van de (wettelijke) 
taken die aan GGDrU zijn opgedragen. In de 
bestuursconferentie van 2020 (oktober) zal 
gesproken worden over de uitvoering van de taken 
(en daarmee gepaard gaande kosten) in het 
begrotingsjaar 2021 als gevolg van de effecten van 
de Corona.



Ontwerpbegroting 2021

Zienswijze Gemeenten Reactie bestuur
Wij verzoeken u om – ook voor 
de basistaken - meer te gaan 
werken met concrete 
doelstellingen en indicatoren, 
zodat wij de effecten van uw 
werkzaamheden beter kunnen 
beoordelen. 

De Ronde Venen De bestuursagenda geeft per periode de richting 
aan de dienstverlening van GGDrU, vastgesteld 
door het algemeen bestuur, gevoed vanuit 
maatschappelijke waarde. De bestuursagenda
2019-2023 legt vooral inhoudelijke accenten op de 
werkzaamheden die we vanuit onze 
maatschappelijke opgave doen. 

Wij verzoeken u alsnog een 
aparte paragraaf over de 
(kosten)ontwikkelingen van het 
GGiD in de begroting 2021 op te 
nemen.

De Ronde Venen Toelichting op ontwikkeling van kosten voor GGiD
en dekking van deze kosten maken onderdeel uit 
van het ombuigingsplan. Dit plan wordt periodiek 
geactualiseerd. Deze actualisatie wordt verwerkt in 
de opvolgende begroting(swijziging).


