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Onderwerp

GGDrU Ontwerpbegroting 2020

Voorstel
Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 GGDrU
en in te stemmen met de ontwerpbegroting GGDrU 2020.
Aanleiding
Op 11 april 2019 heeft de GGDrU conform de gemeenschappelijke regeling de raad
gevraagd uw eventuele zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2020. Het
Algemeen Bestuur stelt op 26 juni 2019 de definitieve begroting vast. De begroting van de
verbonden partijen werkt rechtstreeks door in de gemeentebegroting.
Op 11 april 2018 heeft de GGDrU de Jaarstukken 2018, de jaarrekening en het jaarverslag,
gestuurd. Het Algemeen Bestuur heeft de jaarstukken 2018 in de vergadering van 27 maart
2019 vastgesteld en deze worden nu ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.
Doel / Effect
Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partijen.
Argumenten
1.1 De ontwerpbegroting 2020 sluit aan bij de visie van het gemeentelijke Sociaal Domein.
In de ontwerpbegroting wordt zichtbaar gemaakt hoe de GGDrU werkt aan de
maatschappelijke effecten die aansluiten bij het sociaal domein:
er is aandacht voor een gezonde en veilige omgeving waar aandacht is voor
(publieke) gezondheid. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is positieve gezondheid
en regie nemen over het eigen leven.
een gezonde en veilige start voor elk kind,
iedereen kan zich ontplooien en ontwikkelen,
iedereen doet mee,
bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden
1.2 In de ontwerpbegroting 2020 wordt aangesloten op de Bestuursagenda 2019 -2023 van
de GGDrU.
Binnen de Ontwerpbegroting 2020 is een meerjarenraming begroting GGDrU 2020-2023
opgesteld. Deze meerjarenraming sluit nagenoeg aan bij de gemeentelijke begroting. Op
basis hiervan zal er budgettair saldo 2020 zijn ter hoogte van € 5.322,-. De GGDrU toont
hiermee aan dat de taken binnen het financieel gestelde kader uitgevoerd worden. De
jaarstukken 2018, de jaarrekening en het jaarverslag, zijn op 27 maart 2019 door het
algemeen bestuur GGDrU vastgesteld en laten een positief resultaat zien van
€ 1. 219.000,- inclusief mutaties in reserves. De bestemming van het resultaat,
waaronder een aantal incidentele meevallers en doorgeschoven middelen ten behoeve
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van voorgenomen projecten, wordt besproken en besloten in de vergadering van het
algemeen bestuur GGDrU op 22 mei 2019
1.3 De gemeentelijke bijdrage aan GGDrU neemt toe door verschuiving van taken van het
Rijk naar gemeente maar past binnen de gemeentelijke begroting.
De gemeentelijke bijdrage GGDrU 2020 voor Leusden bedraagt, op basis van de
voorliggende GGD begroting, € 1.003.363 .
Deze bijdrage kan volledig worden gedekt vanuit de gemeentelijke begroting
€ 1.008.685:
Bijdrage Leusden GGDrU

2019

Gevraagde bijdrage 2020 op basis van begroting
Dekking
Totaal gevraagde bijdrage o.b.v. begroting 2019
toevoegen budget RVP aan GGDrU
stijging salarislasten (begr. Wijz GGD)
Saldo na dekking

1.003.363
930.185
59.000
18.500
-4.322

2020
2021
2022
1.003.36
3 1.003.363 1.003.363

2023
1.003.36
3

930.185
60.000
18.500
-5.322

930.185
62.000
18.500
-7.322

930.185
61.000
18.500
-6.322

930.185
62.000
18.500
-7.322

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Niet van toepassing
Risico’s
De projectmatige ontwikkeling van het digitaal dossier GGiD is nog niet daadwerkelijk
opgepakt en er wordt binnen de begroting weliswaar rekening gehouden met een investering
van € 80.000,- in 2020 maar het is vooralsnog onduidelijk of de ontwikkeling GGiD met dit
bedrag in 2020 voldoende gedekt wordt.
Plan van aanpak / Tijdsplanning
De GGDrU vraagt voor om een reactie, of zienswijze voorafgaand aan de vergadering van
het algemeen bestuur GGDrU op 26 juni 2019 .
De raadsvergadering staat gepland op 6 juni 2019 en vervolgens informeert het college van
Leusden de GGDrU over het besluit
Bijlagen
Ontwerpbegroting GGDrU 2020
Begeleidende brief ontwerpbegroting GGDrU 2020
Jaarstukken 2018 GGDrU, de jaarrekening en het jaarverslag
Antwoordbrief aan GGDrU
Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn
directeur-secretaris
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Leusden:
Besluit op basis van het voorstel van het college van 07 mei 2019, nummer: L198895
b e s l u i t:
geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 GGDrU en in te stemmen met de
ontwerpbegroting GGDrU 2020.
Besloten in de openbare raadsvergadering van 6 juni 2019

M.P. de Kloe
plaatsvervangend griffier
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G.J. Bouwmeester
voorzitter
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