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Onderwerp

Kaderbrief GGDrU 2020

Voorstel
Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen op de concept kaderbrief 2020 GGDrU.
Aanleiding
In de brief van 14 december jl. heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht (GGDrU) de
conceptkaderbrief 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. Conform de gemeenschappelijke
regeling wordt die voorgelegd aan de raden om een zienswijze te geven op de kaderbrief 2020. De
kaderbrief schetst de belangrijkste ontwikkelingen voor gemeenten en de GGDrU op het gebied van
publieke gezondheid, veranderde wetgeving en vormt het kader voor de begroting 2020.
Doel / Effect
Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partijen.
Argumenten
De kaderbrief 2020 is beleidsarm en technisch van aard.
De kaderbrief 2020 loopt gelijk op met de ontwikkeling van de bestuursagenda 2019-2023. Deze
bestuursagenda is de bestuursopdracht die het bestuur geeft aan de Directeur Publieke Gezondheid
en via haar aan GGDrU voor de komende bestuursperiode en daarmee het meerjarenperspectief
voor GGDrU. De bestuursagenda is nog in voorbereiding en wordt in januari 2019 vastgesteld en in
maart 2019 voorgelegd ter besluitvorming aan het AB. Mogelijk leidt de bestuursagenda met het
daarbij behorende actieprogramma tot financiële ontwikkelingen. Om die reden kiest het Dagelijks
Bestuur ervoor om een kaderbrief voor te leggen met technische ontwikkelingen en vaste financiële
uitgangspunten zoals prijs en loonstijgingen etc.
De uitgangspunten zoals opgenomen in de bestuursagenda 2019- 2023 en de concept kaderbrief
vormen de basis voor de ontwerpbegroting 2020 die in april 2019 aan u wordt voorgelegd.
Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Niet van toepassing
Risico’s
Financiële risico’s bestaande uit het mogelijk niet sluitend krijgen van de exploitatie van het
digitaal dossier JGZ/ GGiD.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
De GGDrU wil de concept kaderbrief in de vergadering van 27 maart 2019 vaststellen.
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Raadsbesluit
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