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

(* =g.z.)
Amersfoort*
Baarn
Bunnik
Bunschoten*
Eemnes
Leusden
Montfoort
Nieuwegein*
Renswoude*
Stichtse Vecht
Utrecht
Zeist

Uw reactie ondersteunt de door het bestuur ingezette 
lijn. 

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

Aandacht voor risico GGiD
- Aandacht voor het ontstaan 

van een risico  bij het in GGiD-
verband ontwikkelen van een 
digitaal dossier

Bunnik
Zeist

De ontwikkeling van het GGiD heeft de volledige 
aandacht van het bestuur. Mede door de bouw met 2 
andere GGD-en samen te doen kan het risico door drie 
organisaties gedragen worden.

Schatting van loonindexatie 
opnemen in begroting 2021

Baarn
Bunnik
De Bilt
IJsselstein
Stichtse Vecht
Utrechtse Heuvelrug
Veenendaal
Vijfheerenlanden

Het bestuur zal voor de totstandkoming van de 
ontwerp begroting 2021 een voorstel agenderen hoe 
met concretisering van inschatting van loonindexering 
vanaf deze begroting zal worden omgegaan. De 
adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering wordt 
hierbij om advies gevraagd.
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Zienswijze Gemeenten Reactie bestuur
Terughoudend in vormen van 
eigen vermogen/reserves

Baarn Het bestuur onderschrijft dat GGDrU niet meer aan 
reservepositie behoeft aan te houden, dan nodig is  
om over een gezonde bedrijfsvoering te beschikken. 
Uit het ombuigingsplan blijkt dat de reservepositie van 
GGDrU in de komende jaren substantieel afneemt.

Reserveren van benodigde 
middelen voor implementatie en 
onderhoud GGiD niet 
transparant in begroting

Eemnes In de actualisatie van het ombuigingsplan, zoals voor 
het AB van 26 juni 2019 is geagendeerd, is rekening 
gehouden met de dekking van de verwachte kosten 
van het GGiD, zowel qua implementatie als 
onderhoud. In de jaren 2019-2022 vindt de dekking 
gedeeltelijk plaats uit eenmalige gelden (algemene 
reserve). 

Lastig om financiële kwadranten 
te vertalen naar begroting per 
thema, waardoor lastig volgen 
waar bijdrage Utrecht landt in 
begroting

Utrecht De kwadranten zijn ingedeeld conform voorgaande 
jaren om zo de herkenbaarheid te vergroten.  Elke 
gemeente heeft zijn eigen kwadrant, waar de bijdrage 
van de betreffende gemeente zichtbaar is. De 
bedragen bij de ambities kennen een ander aggregatie 
niveau (collectief). 

SOA-bestrijding en goede 
hulpverlening voor SG erg 
belangrijk en komt niet terug in 
de begroting

Utrecht Het bestuur vindt deze taak ook belangrijk. Op pagina 
10 van de begroting zijn de doelstellingen voor 2020 
ten aanzien van SOA-bestrijding verwooord.
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Zienswijze Gemeenten Reactie bestuur
Verzoek om ambitieuze 
doelstelling voor op peil brengen 
vaccinatiegraad

Utrecht GGDrU werkt nauw samen met de JGZ van stad 
Utrecht in het op peil brengen van de vaccinatiegraad. 
De vaccinatie-alliantie, extra aandacht voor 
persoonsgerichte voorlichting in de spreekkamer en 
versterkte aandacht voor communicatie zijn met het 
oog hierop gestart.

Meer inzicht in de overhead-
berekening en toelichting op 
stijging ervan

Utrecht De stijging van de overhead ten opzichte van 2019 
volgt deels uit de toename van het volume van de 
begroting (door o.a. de komst van Vijfheerenlanden en 
indexering) evenredig met de directe kosten. En deels 
uit een verschuiving van een aantal taken, uit 
efficiency overwegingen, naar de ondersteunende 
afdelingen (o.m. de implementatie en ontwikkeling 
van GGiD en coördinatie opleidingen). Op grond van 
de BBV moeten deze kosten dan toegerekend worden 
aan de overhead.

Vrijwaringsbepaling JGZ 
sluitende afspraken voor 
gemeente Utrecht

Utrecht In de vergadering van het algemeen bestuur van 22 
mei 2019 zijn sluitende (bestuurlijk vastgestelde) 
afspraken gemaakt over invulling van de vrijwaring 
voor de periode 2014-2017 en structureel voor de 
periode vanaf 2018.

Toelichting kosten toezicht 
kinderopvang

IJsselstein
Vijfheerenlanden

De kosten voor toezicht gaan omhoog doordat het 
Toezicht wordt geïntensiveerd. Door veranderende 
wet- en regelgeving zijn meer uren nodig voor 
toezicht. In de toekomst zullen wij bij dit soort 
kostenstijgingen een korte toelichting opnemen.
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Zienswijze Jaarrekening De Ronde Venen** Zowel de Wet als de Gemeenschappelijke Regeling 
voorzien niet in een zienswijzeprocedure voor de 
jaarrekening. Ook hebben meerdere raden in het 
verleden aangegeven niet met ‘onnodige’ zienswijze 
procedures belast te worden. De jaarrekening geeft 
een gecontroleerd waarheidsgetrouw beeld op de 
realisatie van de begroting van GGDrU, hier valt geen 
zienswijze op te geven. Bestemming van het resultaat 
is een bevoegdheid van het algemeen bestuur.

** NB: antwoorden op vragen uit de zienswijze van 
meer technische aard zijn inmiddels uitgebreid 
beantwoord aan de gemeente.

Zichtbaar maken hoe de 
organisatie bijdraagt aan 
duurzaamheidsambities

Utrechtse Heuvelrug Het bestuur onderzoekt de bijdrage van GGDrU in 
duurzaamheidsvraagstukken en zal de uitkomsten aan 
u terugkoppelen.

Zienswijze Gemeenten Reactie bestuur


