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AGENDAPUNT 2022/07/06 -9  AB-264 

 

Voorstel voor de vergadering van:  het Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht 

 

Datum vergadering:    6 juli 2022 

 

Onderwerp:     Ontwerpbegroting 2023  

 

Portefeuillehouder:    dhr. Tigelaar  

 

Indiener:     Secretaris 

 

Bijlage: - bijlage 1: Ontwerpbegroting 2023 

- NAZENDING Bijlage 2: zienswijzen 

ontwerpbegroting 2023 
- Bijlage 3: Overzicht aanpassingen begroting 

naar 

  aanleiding van vragen van gemeenten 

- Bijlage 4: Infographic bij de begroting 

    

  

 

 

Gevraagd besluit 

 

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU besluit: 

• de ontwerpbegroting 2023 vast te stellen 

• de ontwerpbegroting 2023 na vaststelling voor te leggen aan de provincie Utrecht 

 

 

Toelichting 

 

Hierbij wordt de Ontwerpbegroting GGDrU 2023 aangeboden (bijlage). Deze begroting is 

qua opzet in overeenstemming met de begroting 2022.  

Op 13 april 2022 is de ontwerpbegroting 2023 voor zienswijze verzonden aan de raden 

van de deelnemende gemeenten, in afschrift aan de leden van het algemeen bestuur. De 

raden is gevraagd om voor de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2022 hun 

zienswijze kenbaar te maken. Tot op heden is een beperkt aantal zienswijzen ontvangen.  

 

Meer zienswijzen worden nog wel verwacht voor de vergadering van 6 juli aanstaande. U 

ontvangt de zienswijzen, vergezeld van een reactie van het DB, als nazending voor de 

vergadering van het algemeen bestuur. 

 

In de ontwerpbegroting staan zeven ambities centraal. De prioriteiten uit de 

bestuursagenda zijn gekoppeld aan deze ambities.  
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Publieke gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Het gaat over het beschermen tegen 

gezondheidsrisico’s waar inwoners zelf geen invloed op hebben zoals milieuvervuiling, 

hittestress, klimaatverandering, infectieziekten en gevaarlijke stoffen. En over het 

bevorderen van gezondheid door aandacht voor gezond gedrag en preventie. GGDrU 

heeft het bevorderen en beschermen van de gezondheid verdeeld over de pijlers kansrijk 

opgroeien, een gezonde leefomgeving en langer en gezond zelfstandig.  

 

We benoemen in de begroting onze ambities, de resultaten die we eind 2023 verwachten 

te behalen en we laten zien hoeveel het kost.  

 

In maart 2022 waren de verkiezingen voor de gemeenteraad. In 2023 is er dus een 

nieuw bestuur. De begroting is beleidsarm, zodat het nieuwe bestuur via de 

bestuursagenda 2023-2027 kan aangeven welke ontwikkeling zij voor GGDrU ziet in de 

komende jaren. 

 

GGDrU is zich bewust van de financiële positie van gemeenten. Gemeenten die om deze 

reden keuzes moeten maken in de uitvoering van taken doen dit bij de afspraken over 

het maatwerk. Deze gesprekken vinden in het najaar plaats. 

 

Tegelijkertijd bevestigt corona het belang van preventie en van een gezonde leefstijl. En 

dat het nodig is dat publieke gezondheid, zowel het beschermen van de gezondheid als 

het bevorderen hiervan, duurzaam overeind en op het juiste niveau is en blijft.  

 

Inzet GGDrU bij opvang Oekraïnse vluchtelingen 

Landelijk is afgesproken dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de opvang van de 

Oekraïnse vluchtelingen. De Veiligheidsregio heeft hierin een coördinerende en 

regisserende rol. GGDrU heeft vanuit publieke gezondheid taken op het terrein van 

technische hygiënezorg, psychosociale hulpverlening, infectieziektebestrijding, waaronder 

Covid-19 bestrijding en jeugdgezondheidszorg. GGDrU heeft een wegwijzer gemaakt voor 

gemeenten waarin staat hoe wij gemeenten ondersteunen met de opvang van de 

vluchtelingen. GGDrU verwacht dat ook in 2023 inzet hierop nodig is. 

 

 
Financiële consequenties 

 

Geen  

 

Verdere behandeling 

 

De Ontwerpbegroting wordt na vaststelling ter informatie verstuurd aan de 

gemeenteraden en aan de provincie Utrecht. 


