Zienswijzen
Begroting 2023

Begroting 2023
Zienswijze
Steun / geen zienswijze (g.z.)

Gemeenten
Rhenen
Amersfoort
Renswoude
Utrechtse Heuvelrug (o.v.)
IJsselstein (o.v.)
Lopik
Zeist
Vijfheerenlanden
Soest
De Bilt
Houten
Stichtse Vecht

Inzicht in transitie coronabedrijf Bunnik
tot onderdeel van reguliere GGD, Utrecht
inclusief delen van ervaring in
doelgroepgericht werken in 2022
en 2023.
Binnen bestaande financiële
kaders blijven

Woerden

Positie algemene reserve
bewaken ihkv
weerstandscapaciteit

Woerden
De Ronde Venen
Houten
Wijk bij Duurstede

Reactie bestuur

De transitie van het Coronabedrijf wordt
stapsgewijs vormgegeven. De uitwerking
hiervan inclusief de vooruitblik naar 2023 in
coronabestrijding en doelgroepgericht
werken worden na de zomer van 2022 in het
AB gedeeld.
Het dagelijks bestuur herkent de urgentie
van de zienswijze en monitort de financiële
voortgang.
Het dagelijks bestuur herkent de financiële
urgentie en monitort (via de producten uit
de P&C cyclus) de omvang van de algemene
reserve.

Begroting 2023

Zienswijze
Verzoek om binnen afzienbare
tijd het ombuigingsplan inzake
GGiD betreft intensiveringen en
besparingen te ontvangen
en gemeenten betrekken
bij het uitwerken van
scenario's voor mogelijke JGZ
besparingen teneinde afdekking
van risico op de aanbesteding
van het GGiD te realiseren
Reserves inzetten om extra
gemeentelijke bijdragen zo laag
mogelijk te houden.

Gemeenten
Baarn
De Ronde Venen
Veenendaal

Reactie bestuur
GGDrU is inmiddels bezig met een nieuwe operatie
ombuigen om te voorzien in structurele financiële
dekking van de begroting. De financiële gevolgen
inzake het ombuigingsplan inzake GGiD worden
inzichtelijk gemaakt en bij een bespreking in het
najaar met het Algemeen Bestuur
besproken. GGDrU onderschrijft het belang, indien
aan de orde, hier gemeenten te betrekken bij
de uitwerking van scenario's.

Baarn

Het dagelijks bestuur herkent de moeilijke financiële
positie van gemeenten. GGDrU heeft beperkte
reserves, passend bij de risico inschatting en ook op
verzoek van de gemeenten om niet te veel reserves
aan te houden. Het algemeen bestuur ziet de
noodzaak om (indien nodig) reserves te benutten voor
het werk van de GGD om te zorgen dat GGDrU goed
gefaciliteerd blijft voor haar werk.

Voorstel hoe additionele
financiële tegenvallers door de
GGD worden opgevangen en
welke beheersmaatregelen
nodig zijn

Bunnik

Het algemeen bestuur is van mening dat GGDrU voor
haar werk goed gefaciliteerd moet blijven. Het bestuur
heeft daarom besloten te kijken
welke beheersmaatregelen mogelijk zijn binnen de
bestaande kaders.

Informeren over inzet, effecten Bunnik
en mogelijk benodigde dekking
extra kosten bij opvang
vluchtelingen Oekraïne
Tijdig informeren van
gemeenten over GGiD

Veenendaal
De Ronde Venen
Houten

GGDrU informeert het bestuur met regelmaat over de
ontwikkelingen rondom de inzet van vluchtelingen uit
Oekraïne. Zodra informatie over financiering vanuit
het rijk beschikbaar is delen we die met de
gemeenten.
Het bestuur neemt kennis van de vraag en zorgt voor
het informeren van gemeenten zodra er nieuwe
informatie beschikbaar is.

Begroting 2023
Zienswijze
Gemeenten
Ongelijk investeren voor gelijke Utrecht
kansen in nieuwe
bestuursagenda en wijziging
begroting 2023

Utrecht
Financiële consequenties voor
gemeenten bij wijziging wet GR
inzichtelijk maken

Reactie bestuur
Het algemeen bestuur onderschrijft het belang
van investeren in kansengelijkheid. Het vorige
AB heeft dit als aandachtspunt meegegeven voor
de nieuwe periode. Het is aan het nieuwe AB om
te bepalen of en hoe dit in de nieuwe
bestuursagenda terugkomt.
De gevolgen van de wijziging van de wet worden
uitgewerkt en voorgelegd aan het algemeen
bestuur.

Utrecht
Extra aandacht voor
trendinformaties gekoppeld aan
keuzes in de begroting

GGDrU onderschrijft het belang van aandacht
voor trendinformaties en laat dit waar mogelijk
terugkomen in de begroting.

Budgetneutrale inpassing van
uitbreiding van taken
forensische geneeskunde

Utrecht

Stijging van bouwkosten bij De
Dreef 5 zoveel mogelijk
oplossen binnen het
beschikbaar gestelde krediet

Utrecht

Voor seksuele gezondheid
zoeken naar nieuwe manieren
van financiering, naast de
blijvende lobby bij het rijk.

Utrecht

De financiële gevolgen van uitbreiding van taken
van forensische geneeskunde worden inzichtelijk
gemaakt. Uitbreiding van taken zal alleen
daadwerkelijk plaatsvinden als de bijbehorende
financiering op orde is. Dit najaar bespreken we
de ontwikkelingen rondom FG met het algemeen
bestuur.
Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met de
start van de renovatie van De Dreef 5 waarbij de
totale investering kan worden gedekt via de
beschikbare middelen voor huisvesting.
GGDrU zet in samenwerking met gemeente
Utrecht de lobby richting rijk en andere partners
voort.

