
MEMO

Aan : De Raad
Cc :
Van : Het College 
Datum : 2 november 2022
Betreft : Stand van zaken digitaal dossier GGiD 

Op 2 november 2022 heeft het algemeen bestuur van GGD regio Utrecht het besluit genomen om 
de ontwikkeling van het GGiD te stoppen.
Vanaf 2018 is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg 
voor de drie Gemeentelijke Gezondheidsdiensten ofwel GGD’en Hollands Noorden, Twente en 
regio Utrecht onder de noemer GGiD. In de afgelopen jaren werd de implementatie van het digitale
dossier diverse keren uitgesteld, omdat het niet voldeed aan de wensen en eisen van de GGD’en. 
Inmiddels heeft de implementatie van het product een impasse bereikt. Er is onvoldoende 
vertrouwen dat binnen afzienbare tijd een werkbaar dossier kan worden opgeleverd. Dit alles 
overwegende hebben de algemene besturen van de drie GGD’en besloten, dat het niet meer 
verantwoord is verder te gaan met het ontwikkelen en implementeren van het huidige GGiD 
dossier, zoals dit er nu ligt.

Financiële consequenties 
De keuze voor het stoppen van het GGiD leidt voor de drie GGD’en tot een negatief eigen 
vermogen, dat door gemeenten aangezuiverd dient te worden tot minimaal het niveau van het 
weerstandsvermogen.
Voor GGD regio Utrecht en de gemeenten betekent dit een bedrag van circa € 4,9 miljoen, waarbij
de provincie bereid is gemeenten de ruimte te geven om dit in één keer bij te dragen of hiervoor 
maximaal vier jaar de tijd voor te nemen. Verwachting is dat dit leidt tot een bedrag van ca. € 4,09 
per inwoner in de JGZ-gemeenten. Voor de gemeente Leusden zou dit een eenmalige kostenpost 
van ongeveer € 125.000,- betekenen. 

Tot slot
Bijgevoegd vindt u een uitgebreide informatiebrief en een Q&A. Daarnaast zal er een regionale 
informatiebijeenkomst gepland worden en mocht de behoefte er zijn is het college ook bereid om u
in een uitwisseling bij te praten.    

Bijlagen: Raadsinformatiebrief 
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