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Bijlage B. Voorstel resultaatbestemming 2021
Het (bruto) jaarresultaat over 2021 is €565.585 positief. Hiervan heeft €-/-85.677
betrekking op JGZ en daarmee €650.262 (positief) op de overige taken.
Resultaat JGZ
In 2021 is het resultaat van ambitie ‘Een goede start voor ieder kind’ (JGZ) uitgekomen
om €85.677 negatief. Conform de vrijwaringsclausule met de gemeente Utrecht worden
JGZ-resultaten niet ten laste of ten gunste van de algemene reserve publieke gezondheid
gebracht, maar ten laste of ten gunste van de bestemmingsreserve JGZ.
Het bestemmingsvoorstel voor het JGZ-resultaat ad €-/-85.677 over 2021 is als volgt:
- €85.677 onttrekken aan de bestemmingsreserve JGZ.
Resultaat overige taken
Het resultaat van de overige taken over 2021 bedraagt €650.262 positief.
In de exploitatie van 2021 is een bedrag van €670.867 vrijgevallen uit de voorziening
groot onderhoud op basis van de richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV). Deze voorziening was in de afgelopen jaren opgelopen tot een bedrag dat hoger
was dan strikt noodzakelijk op basis van het meerjarenonderhoudsplan van het
eigendomspand aan De Dreef 5 in Zeist. Ook in voorgaande jaren was dat het geval; de
toenmalige accountant is destijds akkoord gegaan met het ongemoeid laten van de
voorziening groot onderhoud op basis van de onderbouwing van GGDrU dat dit bedrag
ingezet zou worden als dekkingsmiddel voor de nog uit te voeren renovatie aan het pand
aan De Dreef 5. De huidige accountant heeft GGDrU verzocht het BBV te volgen en het
surplus uit de voorziening als vrijval ten gunste te laten komen van de exploitatie van
2021. Aangezien dit bedrag onveranderd nodig is als dekkingsmiddel voor de dit jaar uit
te voeren renovatie verzoekt GGDrU het Bestuur in te stemmen met het vormen van een
nieuwe bestemmingsreserve genaamd ‘Renovatie De Dreef 5’ en hierin hetzelfde bedrag
te storten als dat in 2021 als vrijval is geboekt.
Samengevat is het bestemmingsvoorstel voor het resultaat van de overige taken als
volgt:
o €670.867 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Renovatie De
Dreef 5;
o het dan nog te bestemmen resultaat van €-/-20.605 in 2022 te onttrekken
aan de algemene reserve publieke gezondheid;
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