
Zienswijzen

Ontwerpbegroting 2022



Ontwerpbegroting 2022
Wij Gemeenten Reactie bestuur
Steun / geen zienswijze (g.z.) Amersfoort (g.z.)

Eemnes (g.z.)

Leusden (g.z.)

Montfoort (g.z.)

Nieuwegein (g.z.)

Renswoude (g.z.)

Rhenen (g.z.)

Houten (g.z.)

Zeist (steun)

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

Waardering voor de inzet en 
informatievoorziening in de 
bestrijding van corona.

De Bilt

Renswoude

Nieuwegein

Utrecht

Utrechtse Heuvelrug

Soest

Vijfheerenlanden

Veenendaal

De Ronde Venen

Oudewater

Het algemeen bestuur is erkentelijk voor de 
waardering voor de inzet van GGDrU

Vanwege beperkte financiële 
mogelijkheden voorkeur binnen 
huidige beschikbare budget 
blijven/aanvullende kosten uit 
bestaande middelen te dekken. 

Bunnik

De Bilt

Veenendaal

Oudewater

Utrechtse Heuvelrug

Woerden

Het bestuur herkent de beperkte financiële 
mogelijkheden voor gemeenten. 

Akkoord met de kostenstijging 
voor versterking van privacy en 
informatiebeveiliging en 
toelichting daarop. 

Bunnik

Lopik

Utrechtse Heuvelrug

Vijfherenlanden

Wijk bij Duurstede

Woerden

IJsselstein

Het bestuur is erkentelijk voor de 
onderschrijving van het voorstel.
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Zienswijze Gemeenten Reactie bestuur
Inzetten van extra 
rijksmiddelen voor prenatale 
huisbezoeken via kindbijdrage
moet nog langs de raad. 

De Bilt De bekostiging van de prenatale huisbezoeken 
verwerkt GGDrU in de gewijzigde begroting 
2022. Deze wordt voor zienswijze voorgelegd 
aan de raad.

Ziet voorstellen voor 
alternatieve 
financieringssystematiek voor 
jeugdgezondheidszorg 
tegemoet. 

De Bilt De gevolgen van financieringssystematiek 
worden uitgewerkt en voorgelegd aan het 
algemeen bestuur.

Dringen aan om rekening te 
houden met de financiële 
positie van gemeenten.

Renswoude Het bestuur herkent de moeizame financiële 
positie van gemeenten. 

GGiD. Verzoek om 1. 
Toetredende GGD’en om een 
tegemoetkoming voor 
investeringen te vragen. 2. Een 
toelichting over de 
implementatie van GGiD

De Ronde Venen GGD’en dragen bij toetreden in GGiD bij aan de 
gemaakte investeringen. Het algemeen bestuur 
kreeg een toelichting op de ontwikkeling en 
implementatie van GGiD in de vergadering van 
23 juni jl. 

Verzoek om monitoring 
informatiebeveiliging en 
privacybescherming en actief 
hierover te informeren.

Oudewater

Woerden

IJsselstijn

Verantwoording over privacy en 
informatiebeveiliging maakt structureel 
onderdeel uit van de bestuursrapportages aan 
het algemeen bestuur. 

Verzoekt forse uitbreiding 
aantal gegevensbeschermings-
functionarissen te 
heroverwegen en om een 
nadere onderbouwing, dan wel 
hiervoor financiële ruimte te 
vinden binnen de bestaande 
begroting 

Oudewater Het algemeen bestuur heeft de financiële 
opgaven voor gemeenten besproken en besloten 
op dit moment af te zien van een taakstellende 
bezuiniging ten aanzien van GGDrU en bespreekt 
de uitbreiding t.b.v. privacy en 
informatiebeveiliging in het algemeen bestuur 
van 23 juni a.s.
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Zienswijze Gemeenten Reactie bestuur

Fijn dat aandacht voor 
kwetsbare groepen is 
opgenomen in de begroting.

Nieuwegein Het algemeen bestuur is erkentelijk voor de 
waardering.

Onderschrijft het belang van 
informatiebeveiliging. De 
financiële situatie laat niet toe 
de bijdrage aan de GGDrU te 
verhogen.

Woudenberg Het bestuur herkent de moeizame financiële 
positie van gemeenten. 

Het voorstel voor versterking 
van privacy en 
informatiebeveiliging had eerst 
in het AB besproken moeten 
worden.

Woudenberg Het algemeen bestuur besloot in de vergadering 
van 31 maart jl. tot tijdelijke dekking van de 
kosten. Het dagelijks bestuur herkent de 
moeizame financiële positie voor gemeenten en 
nam het gewogen besluit structurele bekostiging 
op te nemen in de voorliggende 
ontwerpbegroting.

Geen genoegen met 
herbestemming positieve 
resultaat 2020 voordat 
gemeenteraad kennis heeft 
kunnen nemen van 
ontwerpbegroting en 
jaarstukken.

Baarn Overeenkomstig de wettelijke eisen en afspraken 
uit de gemeenschappelijke regeling worden de 
jaarstukken ter informatie gedeeld met de raad 
en besluit het algemeen bestuur besluit over de 
bestemming van het resultaat. 

Verzoek om het positieve 
resultaat zo veel mogelijk in te 
zetten als korting op de 
gemeentelijke bijdrage aan 
GGDrU.

Baarn Het algemeen bestuur ziet de noodzaak van de 
voorgestelde investering in voorzieningen en is 
van mening dat GGDrU voor haar werk goed 
gefaciliteerd moet blijven.  
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Zienswijze Gemeenten Reactie bestuur
Terughoudend met betrekking tot 
het vormen van Eigen 
Vermogen/reserves door 
Gemeenschappelijke Regelingen.

Baarn

De Ronde Venen

Oudewater

Woerden

Het dagelijks bestuur monitort de omvang van de 
algemene reserve. In het ombuigingsplan is het 
verloop van de algemene reserve opgenomen. 
Dit laat een daling zien tot richting het niveau 
van de minimale benodigde weerstandscapaciteit.

Raden betrekken bij gevolgen 
covid. Eerder dan de 
bestuursagenda (2023). Via 
dialoogsessies snel starten met 
herstelplan bij openen 
samenleving. Lessen trekken uit 
covid. Inzet op verkleinen van 
vergrote kansenongelijkheid. 
Mentale gezondheid (jongeren) 
grote prioriteit geven.

Utrecht Het bestuur herkent de urgentie van een 
herstelplan voor de gevolgen van covid-19. 
GGDrU spant zich actief in met gemeenten om de 
gevolgen van covid-19 voor de publieke 
gezondheid te beperken. 

Privacy en registratiebeveiliging 
als topprioriteit. Een verhoging om 
verbeteringen te realiseren krijgt 
steun. Komt de dekking voor 
veranderingen in ICT voor 
landelijke systemen in de 
coronabestrijding ten laste van 
het Rijk? 

Utrecht Het bestuur herkent de beperkte financiële 
mogelijkheden voor gemeenten en is erkentelijk 
voor de instemming met het voorstel. 
Veranderingen in de landelijke ICT systemen voor 
de coronabestrijding worden bekostigd door het 
Rijk.

Randvoorwaarden nieuwe taken: 
1. Voldoende beschikbare externe 
middelen voor een verantwoorde 
uitvoering (FMO en MAZ) en 2. 
budgettaire neutraliteit (FMO, MAZ 
en reizigers).

Utrecht Het algemeen bestuur neemt kennis van de 
voorwaarden, deze zijn in overeenstemming die 
het algemeen bestuur stelt, in de vergadering 
van 19 mei jl., bij de uitvoering van deze taken. 
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Zienswijze Gemeenten Reactie bestuur
Vaccineren. 1. Iedereen bereiken 
met name doelgroepen die 
normaliter minder goed bereikt 
worden. 2. Mogelijkheden voor 
vaccinatiepunten in de nabijheid. 
Betrekken van zorgnetwerken en 
sleutelfiguren in de wijken bij 
fijnmazig informeren en 
vaccineren.

Utrecht GGDrU onderschrijft het belang van een goed 
bereik van alle doelgroepen en vaccinatiepunten 
in nabijheid en spant zich in om dit, binnen de 
kaders zoals de minister deze stelt, mogelijk te 
maken. 

Lobby bij rijk voortzetten voor 
SOA-preventie en –behandeling. 

Utrecht GGDrU zet in samenwerking met de gemeente 
Utrecht de lobby naar het Rijk voort.

Onderschrijft het belang van de 
versterking van publieke 
gezondheid en gezonde 
levensstijl. 

Vijfheerenlanden

De Ronde Venen

Oudewater

Woerden

Het algemeen bestuur is erkentelijk voor de 
waardering voor versterking van publieke 
gezondheid en gezonde levensstijl.

Vanwege financiële druk de 
begroting zo sober mogelijk 
houden, met name het budget 
voor thuiswerkfaciliteiten. 

De Ronde Venen 

Vijfheerenlanden

Het bestuur herkent de beperkte financiële 
mogelijkheden voor gemeenten. Het bestuur 
besloot 31 maart jl. via de resultaatsbestemming 
2020 daarom incidenteel te investeren in 
thuiswerkfaciliteiten. 

Stellen voor om de voorgestelde 
verhoging voor privacy en 
informatiebeveiliging voor 2022 
uit eigen middelen te dekken en 
vanaf 2023 op te voeren
in de kaderbrief 2023.

Stichtse Vecht Het algemeen bestuur heeft de financiële 
opgaven voor gemeenten besproken en besloten 
op dit moment af te zien van een taakstellende 
bezuiniging ten aanzien van GGDrU en bespreekt 
de uitbreiding t.b.v. privacy en 
informatiebeveiliging in het algemeen bestuur 
van 23 juni a.s.
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Stellen vast dat de extra kosten 
verband houdend met het invullen 
van de wettelijke AVG-taken 
onontkoombaar zijn en niet 
kunnen worden uitgesteld. 

Zeist Het bestuur onderschrijft de zienswijze

Begrip voor besluit om juist nu 
geen taakstelling op te leggen. 
Moeite met de extra bijdrage die 
gevraagd wordt. Vragen GGDrU om 
suggesties op welke wijze deze 
extra kosten gecompenseerd 
kunnen worden. Of nemen dit mee 
in overwegingen over de invulling 
van het maatwerk.

Zeist Het bestuur stelde de begroting vast met de 
toezegging dat het bestuur aandacht bij het Rijk 
vraagt voor vergoeding; dat in het komende jaar 
scherp wordt gekeken naar de kosten en 
financiering van GGDrU; en dat de mogelijkheid 
om een (verwacht) positief resultaat terug te 
laten vloeien naar de gemeenten wordt 
besproken.


