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Brief bij vastgestelde begrotingswijziging 2021-1 0.1

Ik wil u namens het algemeen bestuur hartelijk bedanken voor uw zienswijze op de
gewijzigde begroting 2021-1 van GGD regio Utrecht. Het algemeen bestuur besprak uw
zienswijze bij de vaststelling van de begrotingswijziging in de vergadering van 1
december ji. Onderstaand geeft het algemeen bestuur een reactie op uw zienswijzen. Bij
deze brief vindt u de vastgestelde gewijzigde beg roting 2021-1 en een overzicht met de
wijze waarop uw zienswijze is meegenomen.

Instemming/geen zienswijze
Wij ontvingen van alle gemeenten zienswijzen. 21 gemeenten gaven aan in te kunnen
stemmen met de begrotingswijziging of geen zienswijze kenbaar te maken. Uw reactie
geeft aan dat u de door het bestuur ingezette lijn steunt. Dank daarvoor.

Verschillende raden complimenteren en bedanken GGDrU en haar medewerkers met
voor de werkzaamheden die zij verrichten in het kader van de bestrijding van Covid-19.
Het bestuur is erkentelijk voor uw waardering en onderschrijft uw complimenten van
harte.

Het bestuur onderschrijft de noodzaak van actuele cijfers en heeft besloten in de
kaderbrief 2023 een zinsnede op te nemen zodat voor begrotingen en
begrotingswijzigingen altijd gebruik wordt gemaakt van de meest actuele cijfers voor
indexatie.
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Het bestuur begrijpt de behoefte van gemeenten aan controle op de kosten bij het
afnemen van maatwerk taken. GGDrU bespreekt voor het aangaan van verplichtingen
ten behoeve van maatwerktaken eventuele gevolgen altijd met de betreffende
gemeenten.

De kosten die GGDrU maakt als gevolg van de inzet voor corona worden separaat in het
jaarverslag inzichtelijk gemaakt conform de voorschriften van het Rijk.
Al met al constateren wij dat u met vertrouwen en belangstelling kijkt naar de verdere
ontwikkeling van GGD regio Utrecht. Wij verheugen ans in uw positief kritische
opstelling en zijn blijvend met u in gesprek over onze dienstverlening. Een wijziging van
de begroting 2022 wordt, als gebruikelijk in de P&C cyclus, opgesteld en voor zienswijze
verzonden in het najaar.
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