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Onderwerp

Kaderbrief GGDrU 2021

Voorstel:
Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2021 GGDrU en
daarmee in te stemmen met de kaderbrief GGDrU 2021.
Aanleiding
In de brief van 9 december jl. heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht
(GGDrU) de conceptkaderbrief 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. Conform de
gemeenschappelijke regeling wordt die voorgelegd aan de raden om een zienswijze te
geven op de kaderbrief 2021. 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 ontwerpbegroting 2021.
Doel / Effect
Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partijen.
Argumenten
1.1 De kaderbrief geeft geen aanleiding om een zienswijze te formuleren maar roept wel
op tot de genoemde beleidsontwikkelingen binnen de budgettaire kaders van de
ontwerpbegroting te realiseren.
Een aantal landelijke ontwikkelingen worden aangekondigd in de kaderbrief waaronder;
• Het rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt uitgebreid voor HPV vaccinatie
voor jongens;
• In het actieprogramma *Kansrijke start' waar prenatale zorg aan kwetsbare
gezinnen een wettelijke verplichting wordt. Men is voornemens om dit te
beleggen bij de jeugdgezondheidszorg;
• Preventie van psychische gezondheidsklachten om minder zware jeugdhulp
in te zetten. Jeugdartsen en verpleegkundigen zijn bekend niet de
zorgstructuren op school en hebben zicht op de zorgbehoeften op individueel
en collectief niveau;
• Doorgaande lijn 18+, het basistakkenpakket loopt tot de leeftijd van 18 jaar.
Voor een aantal jongeren is bij de overgang van 18- naar 18+ nog
ondersteuning nodig om hen volwaardig te laten meedoen in de samenleving
en te ondersteunen bij het afronden van hun vervolgopleiding. Inmiddels is er
ziekteverzuim begeleiding beschikbaar op het MBO, maar de financiering is
hiervoor nog niet goed belegd.
Overige ontwikkelingen betreffen: doorontwikkeling van het WMO toezicht,
ontwikkelingen op het gebied van milieu en gezondheid, gezonde leefomgeving,
preventieakkoord en rechtmatigheidsverklaring. De financiële vertaling hiervan is nog
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niet opgenomen in de kaderbrief 2021. Wij vragen aan de GGDrU om deze
ontwikkelingen op te vangen binnen de budgettaire kaders van de begroting GGDrU.
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 conceptkaderbrief 2021 in de vergadering van 1 april 2020 vaststellen. Zij
vragen uiterlijk 4 maart een besluit van de gemeente Leusden.

Bijlagen
Conceptkaderbrief GGDrU 2021
Antwoordbrief GGDrU 2021

Het college van de gemeente Leusden,

Kwale&cta,
H.W. de Graaf — Koelewijn
directeur-secretaris
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