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Onderwerp GGDrU begrotingswijziging 2019- 1 en wijziging 
Gemeenschappelijke Regeling

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging 2019-1 daarmee in te 

stemmen met de actualisatie van de gemeentelijke bijdrage voor pensioen- en sociale 
verzekeringspremies en als gevolg daarvan wordt de inwoner- en kindbijdrage bijgesteld;

2. geen zienswijze in te dienen en toestemming te verlenen aan het college om in stemmen 
met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGDrU waarmee het college 
instemt met het toetreden van de gemeente Vijfheerenlanden. 

Aanleiding
In juni 2018 is de begroting 2019 GGDrU vastgesteld. Op 28 juni 2018 heeft het Algemeen 
Bestuur een aantal besluiten genomen die verwerkt dienen te worden in de begroting 
2019- 1. De andere aanleiding is de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Vianen, 
Zederik en Leerdam tot de gemeente Vijfheerenlanden en toetreedt tot de Provincie Utrecht. 
Hiervoor moet de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU wordt gewijzigd. Deze wijzigingen 
worden nu voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

Doel / Effect
Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partijen.

Argumenten
1.1 De gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd door aanpassing van de pensioen- en 

sociale verzekeringspremies.
Het pensioenfonds ABP heeft een voorlopige schatting gemaakt van de pensioenpremies 
zodat er bij de begroting 2019 rekening kan worden gehouden met de stijging van circa 
2.2% ten opzichte van 2018. Ook wordt de begroting geactualiseerd voor o.a. publieke 
gezondheid asielzoekers, wijziging toezicht kinderopvang door wet- en regelgeving en 
overige taken waarvoor mutaties nodig zijn. 

1.2 Door de gemeentelijke herindeling van de gemeente Vianen, Zederik en Leerdam tot 
de gemeente Vijfheerenlanden wordt het werkgebied van de GGDrU uitgebreid. 
Met de uitbreiding van de gemeente Vijfheerenlanden neemt het aantal inwoners toe met 
circa 35.000 en dit heeft impact op de inwoner- en kindbijdrage in de totale begroting 
2019 en vraagt om een begrotingswijziging 2019-1. De frictiekosten ten gevolge van de 
herindeling komen niet ten laste van de gemeente Leusden en overige gemeenten. 
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Hierover zijn afspraken gemaakt met het Rijk en de Provincie Utrecht en gemeente 
Vijfheerenlanden.  

1.3 De begrotingswijziging 2019-1 leidt voor Leusden tot een hogere deelnemersbijdrage 
van circa € 18.500,- ten opzichte van de gemeentebegroting.
Dit bedrag van € 18.451 is te verklaren door de aanpassing van de sociale- en 
pensioenpremies met 2,2%. De kostenstijging kan worden gedekt vanuit de stelpost 
nominale loon- en prijsstijgingen. 
De financiële gevolgen van deze begrotingswijziging worden meegenomen bij de 
najaarsnota 2018, onder structurele gevolgen. 

2.1 Per 1 januari 2019 is de gemeentelijke herindeling tot de gemeente Vijfheerenlanden 
een feit en ligt deze gemeente in de provincie Utrecht.
Deze herindeling heeft gevolgen voor GGD regio Utrecht, de nieuwe gemeente treedt in 
de plaats van de gemeente Vianen toe en daarom moet de gemeenschappelijke regeling 
gewijzigd worden op een drietal punten
 Vianen wordt Vijfheerenlanden; 
 Jeugdgezondheidszorg 0-18 jarigen; De wijziging betreft het schrappen 0 tot 4 jaar. 

Ook voor de gemeente Vijfheerenlanden wordt de gehele JGZ van 0 tot 18 jaar 
uitgevoerd;

 Stemverhoudingen; De stemverhouding wordt aangepast naar inwoneraantal van de 
gemeente en daarom krijgt de gemeente Vijfheerenlanden 3 stemmen in de GR 
GGDrU 

2.2 Om de gemeenschappelijke regeling te kunnen wijzigen is een unaniem besluit nodig 
van de colleges van alle 26 deelnemende gemeenten. Deze moeten op grond van de 
wet, om dit besluit te kunnen nemen, voorafgaande toestemming hebben van hun 
gemeenteraden.

Op grond van artikel 1 van de WGR kunnen raden deze toestemming alleen weigeren op 
grond van strijd met het recht of algemeen belang. Hiervan is bij de voorgestelde 
wijziging geen sprake. 

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
n.v.t.

Risico’s
Alle 26 gemeenten moeten instemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 
GGDrU en dan kan de GR in werking treden. 

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Nadat de raad heeft ingestemd met het verzoek om het college toestemming te verlenen om 
het besluit te nemen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGDrU, besluit het 
college definitief over de wijzigingen. Als alle 26 deelnemende gemeenten hebben 
ingestemd met de gewijzigde GR GGDrU treedt deze in werking.
De GGDrU vraagt om een besluit voor 5 december 2018. Zodra de raad heeft ingestemd, 
wordt de GGDrU per brief geïnformeerd 
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Bijlagen
1. Begrotingswijziging GGDrU 2019- 1
2. Gemeentebladen begrotingswijziging GGDrU 2019- 1 en gewijzigd productblad Leusden 

2019-2
3. Wijziging GR GGDrU
4. Overzicht Wijziging GR GGDrU 
5. Antwoordbrief naar GGDrU 

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester

L191999 3



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

besluit op basis van het voorstel van het college van 16 oktober 2018, nummer: L191999

b e s l u i t:
1. geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging 2019-1 daarmee in te 

stemmen met de actualisatie van de gemeentelijke bijdrage voor pensioen- en sociale 
verzekeringspremies en als gevolg daarvan wordt de inwoner- en kindbijdrage bijgesteld;

2. geen zienswijze in te dienen en toestemming te verlenen aan het college om in stemmen 
met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGDrU waarmee het college 
instemt met het toetreden van de gemeente Vijfheerenlanden. 

Besloten in de openbare raadsvergadering van 8 november 2018

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter

L192751 1


	Raadsvoorstel
	Bijlagen

	Raadsbesluit

