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

Bunnik (g.z.)

De Bilt (g.z.)

Leusden (g.z.)

Lopik (g.z.)

Montfoort (g.z.)

Nieuwegein (g.z.)

Oudewater

Renswoude (g.z.)

Soest

Stichtse Vecht (g.z.)

Vijfheerenlanden (g.z.)

Utrechtse Heuvelrug 

(g.z.)

Woerden

Woudenberg (g.z.)

Wijk bij Duurstede (g.z)

IJsselstein (g.z.)

Zeist (g.z.)

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

Transparantie in de verwerking 
van loon- en prijsindex in kind-
en inwonerbijdrage

Houten In volgende (wijzigingen van) de begroting wordt 
de verwerking van loon- en prijsindex in de kind-
en inwonerbijdrage toegelicht.

Aandacht voor de 
ontwikkelingen en impact 
vanwege Corona op zowel 
financieel als inhoudelijk niveau

Houten Het bestuur laat zich op de formele momenten in 
de P&C cyclus en tussentijds tijdens 
bestuursvergadering informeren over de 
inhoudelijke ontwikkelingen van Covid-19, over de 
gevolgen voor de gemeenten en de organisatie van 
GGDrU.
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Transparantie in inzet van 
reserves als gevolg van 
ombuigingsplan

De Ronde Venen Bij de laatste vergadering heeft het AB op 
hoofdlijnen kennis genomen van de actualisatie van 
het ombuigingsplan. In de vergadering van 2 
december 2020 ligt een actualisatie op detailniveau 
voor. In het eerste kwartaal van 2021 ligt een 
volgende actualisatie voor, waarbij het streven is 
deze vanaf dat moment niet meer apart te 
presenteren, maar op te nemen in de reguliere P&C 
documenten.

Waardeert het gegeven inzicht in 
de financiële gevolgen voor de 
GGDrU van de coronacrisis.

Woerden

Utrecht

IJsselstein

De Bilt

De Ronde Venen

Oudewater

Het bestuur is erkentelijk voor de waardering

Informeren over effecten en 
risico’s van negatieve gevolgen 
als gevolg van afschalen regulier 
werk.

Utrecht Toelichting op de effecten van het afschalen van 
regulier werk en eventuele gevolgen voor het 
begrotingsjaar 2021 volgen bij de presentatie van 
de jaarstukken 2020.

Wanneer wordt een gewijzigde 
begroting 2021 voor zienswijze 
voorgelegd?

Utrecht Een wijziging van de begroting 2021 wordt, als 
gebruikelijk in de P&C cyclus, opgesteld en voor 
zienswijze verzonden in het najaar.  

Worden indirecte kosten van de 
aparte corona organisatie 
vergoed door het Rijk

Utrecht Deze kosten worden onder de noemer van 
meerkosten in rekening gebracht bij het Rijk. 
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Worden ook eventuele hogere 
kosten van testen vergoed door 
het Rijk?

Utrecht Testen worden door GGDrU niet eerder voor een 
hoger dan met het Rijk eerder afgesproken tarief 
ingekocht dan nadat er duidelijkheid is over 
vergoeding door het Rijk.

Bevestiging van waarborgen 
voor privacy en veiligheid van 
persoonsgegevens.

Utrecht Het onderwerp heeft blijvende aandacht. 
Terugkoppeling aan het bestuur vindt plaats bij de 
reguliere momenten in de P&C cyclus. Dit 
onderstreept dat het belang van privacy en digitale 
veiligheid goed op het netvlies staat. 

Aandachtspunten te betrekken 
bij een zienswijzevraag aan 
raden bij het mogelijk aanbieden 
van medische arrestantenzorg:
- Visie op het takenpakket van 

GGDrU
- Organisatorische en financiële 

risico’s

Utrecht Het algemeen bestuur betrekt deze 
aandachtspunten bij zijn overweging op het 
moment dat deze voorligt. Een concept besluit over 
deze taak legt het dagelijks bestuur, 
overeenkomstig de afspraken in de 
gemeenschappelijke regeling, ter vaststelling voor 
aan het algemeen bestuur. Dit gaat niet gepaard 
met een aparte zienswijze procedure aan de raden.
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