
Vragensessie GGiD 
voor de gemeenteraad
Onder aanwezigheid van GGDrU



Aanleiding bijeenkomst

• Het bestuur van GGD regio Utrecht heeft samen met 
de besturen van GGD Hollands Noorden en GGD Twente op 
2 november 2022 besloten te gaan stoppen met de ontwikkeling 
van het zogeheten Digitaal Dossier Jeugd Gezondheid (GGiD). De 
raden zijn hier op 2 november over geïnformeerd

• Doel: beantwoording van vragen van de gemeenteraad over het 
proces m.b.t. het stopzetten van het GGiD tot nu toe, als over de 
verder te nemen stappen



Waarom een DD JGZ?

• Digitaal dossier wettelijk verplicht

• Periodiek aanbesteden - GGDrU in 2016

• Integraal GGD-dossier

• Betere bediening en efficiënter gebruik
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Bestuurlijke opdracht

• Eigentijds
• Flexibel
• Schakelbaar
• Toegankelijk voor inwoners
• Online afspraken
• Aansluiting lokaal sociaal domein
• Goed professioneel hulpmiddel
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2020, 2021 en 2022
• 2020 ivm COVID-19 pandemie vertraging in werk.
• Tot en met voorjaar 2020, ondanks tegenslagen, voldoende 

vertrouwen in een goede afloop.
• Meerdere malen uitstel van de implementatie, omdat hetgeen 

dat door de leverancier ter oplevering werd aangeboden, in de 
ogen van de GGD’en nog niet gebruiksklaar was

• Verschillende acties zijn uitgevoerd om de situatie vlot te trekken:
– Interne en externe toetsen
– Begin 2021: bindend adviesprocedure
– Eind 2021/begin 2022: de GGD’en zijn met hulp van hun 

juridisch adviseurs op zoek gegaan naar middelen om het 
traject opnieuw vlot te trekken

– Maart 2022: aanvraag voorlopig deskundigenbericht



Besluitvorming

• Ondanks de verschillende interventies die zijn ingezet is het 
geschil met de leverancier over de werkbaarheid van het dossier 
niet opgelost

• Naast dat er onvoldoende vertrouwen is dat op afzienbare termijn 
een werkbaar dossier kan worden opgeleverd met de huidige 
leverancier, speelt ook mee dat de grenzen van rechtmatigheid 
inmiddels in zicht zijn. 

• Alles overwegende heeft het algemeen bestuur van GGD regio 
Utrecht  besloten te stoppen met het GGiD. 

• In het AB van 2 november 2022 is het besluit genomen om te 
stoppen met de ontwikkeling van GGiD. Hetzelfde besluit is ook in 
Twente en HN genomen.



Informatiestroom

• Het DB en het AB zijn met regelmaat geïnformeerd over de 
voortgang van het project
– Mondeling 
– Volgend op de reguliere P&C-cyclus
– Schriftelijk informatie op de momenten wanneer dat nodig was

• 2019: januari, maart, mei, juli, september en december 
• 2022: maart, mei, oktober, november, december

• Vanwege juridische beoordeling was geheimhouding vaak 
noodzakelijk



Informatiestroom
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Wanneer Waar Wat

28-03-2018 AB vergadering Besluit
Periodieke terugkoppeling over voortgang programma in de reguliere momenten P&C 

cyclus. Dit wordt zodanig opgesteld zodat deze voor individuele leden van het 
AB gebruikt kan worden in het kader van hun informatieplicht om raden te 
informeren.

23-01-2019 AB vergadering Toezegging
Aparte AB notitie stand van zaken ontwikkeling en implementatie
06-02-2019 email DPG verzonden aan AB notitie ter ondersteuning bij gesprek met de 

gemeenteraad cc. Ambtenaren volksgezondheid
27-03-2019 AB vergadering Toezegging

DPG stelt email op met huidige stand van zaken aan AB ten behoeve van raden
28-03-2019 email DPG verzonden aan AB met stand van zaken

26-06-2019 AB vergadering Toezegging
Email met voortgangsbericht GGiD
18-07-2019 email DPG verzonden met voortgang aan AB verzonden. Cc ambtenaren 

volksgezondheid
04-09-2019 DB vergadering Besluit

Bericht aan AB over actuele ontwikkelingen en oproepen extra vergadering
05-09-2019 email DPG verzonden met update GGiD en oproep extra vergadering 25 

september a.s.
25-09-2019 AB vergadering Besluit

Stand van zaken GGiD middels een presentatie in beslotenheid delen
18-12-2019 AB vergadering Toezegging

Memo stand van zaken
20-12-2019 mail DPG verzonden aan AB leden met stand van zaken

23-02-2022 AB vergadering Toezegging
Memo stand van zaken voor AB leden
04-03-2022 email DPG verzonden aan AB leden met stand van zaken om naar eigen 

inzicht raad te informeren
30-03-2022 AB vergadering Toezegging

Ten behoeve van nieuwe bestuur is een overdrachtsnotitie opgesteld ten aanzien van 
de ontwikkelingen en implementatie voor de zittende AB leden

28-03-2022 email DPG verzonden met overdrachtsnotitie aan AB leden
31-03-2022 Portefeuillehoudersoverleg (HN/TW/GGDrU) Besluit

Gemeenteraden gelijktijdig en gelijkluidend informeren over de meest recente 
ontwikkelingen 

13-04-2022 email DPG verzonden aan AB leden met voorbeeld raadsinformatiebrief
13-05-2022 Email DPG Email aan AB leden met meest recente ontwikkelingen
Collegevorming en zomerreces
11-10-2022 AB vergadering (extra) Besluit

Oplegnotitie GGiD afstemmingsoverleg: voorbereiding op besluitvorming AB 2 nov
02-11-2022 AB vergadering Besluit

Oplegnotitie GGiD, achtergrondnotitie DD GGiD, Q&A GGiD dossier, oplegnotitie besluit 
DD GGID, raadsinformatiebrief

07-12-2022 AB vergadering Besluit 
Stand van zaken GGiD: vervolgstappen nav besluit 2 nov, raadsinformatiebrief
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Vervolgstappen

• In het AB van 7 december 2022 heeft besluitvorming 
plaatsgevonden over de vervolgstappen. Hierover zijn de raden op 
9 december 2022 geïnformeerd door het algemeen bestuur van 
GGDrU
– Beëindigen contract met Finalist
– Financiële verwerking
– Externe evaluatie
– Nieuwe aanbesteding
– Actualisatie structurele besparingen



Geheimhouding 

• Beraadslagingen en besluitvorming over het GGiD in de algemene 
besturen vond in 2019, eind 2021 en in 2022 grotendeels plaats 
onder geheimhouding. 

• Dit omdat sprake is van juridische procedures en het lopende 
traject met de leverancier dat we nu tot een passende afronding 
willen brengen. 

• Dit vraagt grote zorgvuldigheid om te voorkomen dat de 
economische, juridische en/of financiële positie van de GGD-en 
worden geschaad. 

• Openbaarmaking van informatie zou zowel de positie van de 
leverancier als de GGD-en kunnen schaden en daarmee de 
uitkomst van het proces ongewenst kunnen beïnvloeden.  
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