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Concept verslag vergadering bestuurscommissie Midden-Nederland en 

algemeen bestuur GGDrU 6 juli 2022  

 

Aanwezige leden:  Mw. M. Paffen (Amersfoort), dhr. S. De Vries (Baarn), mw. A. 

Dekker (Bunnik), dhr. P. Van Asselt (Bunschoten), dhr. D. 

Smolenaers (De Bilt), mw. M. Havinga (Eemnes), Dhr. G. Isabella 

(Houten), dhr. P. Kiel (Leusden), dhr. W. Kok (Oudewater), dhr. J. 

Dirven (Renswoude), dhr. D. Poortinga (Rhenen), dhr. M. van der 

Greft (De Ronde Venen), mw. L. Van Aalst-Veldman (Soest), mw. K. 

van Vliet (Stichtse Vecht), Dhr. E. Eerenberg (Utrecht) (voorzitter), 

dhr. G. Boonzaaijer (Utrechtse Heuvelrug), dhr. M. Beek 

(Veenendaal), dhr. K. Bel (Vijfheerenlanden), mw. M. Pennarts 

(Woerden), mw. M. van de Graaf (Woudenberg), dhr J. Kuiper (Wijk 

bij Duurstede), mw. E. Schell (IJsselstein), mw. A. Welting (Zeist)   

 

Afwezige leden:  dhr. G. Spelt (Lopik), dhr. J. Vlaar (Montfoort), mw. M. Schouten 

(Nieuwegein) 

 

Secretaris: Mw. N. Rigter 

 

Mede aanwezig: Mw. C. Koper, mw. M. Schaap, dhr. R. Verkerk, Mw. M. Smid,  

dhr. J. Zwaal  

 

Notulist:  Mw. J. Wammes (TEMP) 

 

 

 ALGEMEEN 

1.  Opening en vaststellen agenda 

 

De heer Eelco Eerenberg opent de online vergadering om 09.30 uur en heet de 

aanwezigen welkom.  

 

De heer J. Kuiper (Wijk bij Duurstede) vervangt mevrouw W. Kosterman deze 

vergadering. 

De heer Jos Dirven (Renswoude) sluit om 10.00 uur aan.  

De heer Gilbert Isabella (Houten) sluit vanaf agendapunt 9 aan. 

Een korte voorstelronde volgt.  

 

Agenda 

• De benoeming van DB-leden is verplaatst van het agendapunt 

Mededelingen naar agendapunt 3B, omdat het in enkele subregio’s al 

gelukt is een lid voor het dagelijks bestuur voor te dragen. 

• Het onderwerp GGiD vindt na de rondvraag in besloten deel van de 

vergadering plaats. 

2. Mededelingen 

 

a) Gemeenschappelijk Financieel Toezichtskader GR (GTK GR) van 

provincie Utrecht 

De provincie is de financiële toezichthouder van de GR, zij heeft het 

Toezichtskader vernieuwd. Ter informatie gedeeld aan het AB.  

 

b) IZB en pandemische paraatheid 

VWS heeft GGD GHOR Nederland gevraagd om een plan in te dienen voor de 

versterking van de Infectieziektebestrijding bij de GGD’en met het oog op 

pandemische paraatheid. Het blijkt echter dat VWS slechts projectmatige 

investeringen wil doen voor 2022 en 2023 (met incidenteel geld dus) en 
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voorlopig niet inzet op structurele versterking van de GGD’en. Na twee jaar 

coronacrisis waarbij een maximaal beroep op GGD’en is gedaan en een rapport 

van het Verwey-Jonker Instituut is gepubliceerd waarin wordt opgeroepen de 

publieke gezondheid/IZB landelijk te versterken, en ook de OVV dat adviseert, 

wekt dit zacht gezegd verbazing. VWS zet wel in op het versterken van een 

landelijke regie- en coördinatiefunctie, maar stelt structurele investering in 

GGD’en uit, terwijl de verwachtingen ten aanzien van GGD-inzet bij een 

opleving van een nieuwe variant, onverminderd hoog zijn. Naar aanleiding 

hiervan hebben de voorzitter van de BacPG (bestuurlijke adviescommissie 

Publieke Gezondheid) en de voorzitter van GGD GHOR Nederland een brief 

gestuurd aan de minister VWS en de Tweede Kamer.  

Gemeenten zijn weliswaar verantwoordelijk voor goede 

infectieziektebestrijding, maar investeringen vanuit de Rijksoverheid als 

stelselverantwoordelijke zijn onontbeerlijk. Toch is er, zoals hierboven 

genoemd, nog altijd geen helderheid over de financiën vanuit het Rijk.   

Vanuit de GGD’en en gemeenten (VNG) is een gezamenlijke claim gedaan. 

Over het uitblijven van geld zal opnieuw het gesprek met gemeenten gevoerd 

moeten worden. Het is goed om hier waar mogelijk de aandacht op te vestigen 

in de partijlijn of tijdens andere beïnvloedingsmomenten. Een korte notitie 

wordt opgesteld die de AB-leden hierbij kunnen gebruiken.(Actie) 

Dit onderwerp kan in de bestuursconferentie nog weer aande orde komen en 

komt mogelijk ook terug bij de begrotingswijziging 2023/ontwerpbegroting 

2024. Na de zomer wordt dit gecoördineerd verder opgepakt. 

 

c) Nader kennismaken met GGDrU: Vooraankondiging 

bestuursconferentie, kennismakingsbijeenkomsten, raadsinformatie-

bijeenkomsten en kennisatelier  

GGDrU heeft met een deel van de nieuwe wethouders al kennisgemaakt op 15 

en 22 juni. Voor degenen die toen niet konden volgt op 7 september een 

laatste ronde. Op 5 oktober vindt de bestuursconferentie plaats waar het 

Algemeen Bestuur aan de slag gaat met de nieuwe bestuursagenda. Ten slotte 

volgen nog de informatiebijeenkomsten voor raadsleden uit de regio (twee 

keer digitaal en 1 keer fysiek). 

 

Op donderdag 22 september wordt een kennisatelier ‘Van data naar doen’ 

georganiseerd. Dit mede naar aanleiding van behoefte van diverse wethouders 

om meer zicht te krijgen op het benutten van beschikbare data vanuit de GGD 

voor beleidsplannen. De uitnodiging volgt binnenkort.     

 

d) Vergoeding kosten in het kader van opvang Oekraïne vluchtelingen 

• Niet-JGZ-kosten gaan naar verwachting door GGD-en buiten de gemeenten 

om gedeclareerd worden bij het ministerie van J&V. GGD declareert bij de 

Veiligheidsregio (VR) en VR declareert bij J&V. 

• De JGZ-kosten gaan naar verwachting door JGZ-organisaties bij 

gemeenten gedeclareerd worden die vervolgens weer door het ministerie 

van VWS gecompenseerd worden via het gemeentefonds. Momenteel is 

daarover een verkenning gaande. De bedragen volgen in de 

decembercirculaire 2022.   

3a. Verslag AB/BC d.d. 18 mei 2022 

 

Geen bijzonderheden. 

Naar aanleiding van de actielijst: 

- 202109: Een aantal punten komt later dit jaar terug. 

Besluit 

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: 

• het verslag van het algemeen bestuur en de vergadering van de 

bestuurscommissie Midden-Nederland van 18 mei 2022 vast te stellen. 
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 ALGEMENE ZAKEN  

3b. Benoeming leden dagelijks bestuur (inclusief plaatsvervangend voorzitter) 

 

Uit de verschillende regio’s zijn de volgende leden van het algemeen bestuur 

voorgedragen voor het dagelijks bestuur (DB): 

• Utrecht West: mw. Mariette Pennarts (gemeente Woerden) 

• Zuid-Oost Utrecht: mw. Ali Dekker (gemeente Bunnik) 

• Vallei: dhr. Martijn Beek (gemeente Veenendaal) 

• Lekstroom: 12 juli volgt uitsluitsel over kandidaat 

• Eemland: naam kandidaat volgt.  

De gemeente Utrecht levert conform gemeenschappelijke regeling de 

voorzitter van het DB. GGDrU vraagt snel uitsluitsel omtrent de overige 

kandidaten. Het idee is om de beoogde DB-leden te betrekken bij de 

voorbereiding voor de bestuursconferentie alwaar benoeming volgt.  

 

Mw. Liesa van Aalst (Soest) stelt zich beschikbaar als voorzitter van de 

bestuurscommissie Midden-Nederland, tevens vice-voorzitter van het dagelijks 

bestuur. In de gemeenschappelijke regeling (GR) is voorzien in een 

bestuurscommissie Midden-Nederland. Met uitzondering van de stad Utrecht, 

hebben 25 gemeenten de jeugdgezondheidszorg belegd bij de GGDrU. De 

bestuurscommissie is een apart overlegforum waar, indien nodig, zonder de 

stad Utrecht van gedachten gewisseld kan worden. Besluiten moeten daarna 

overigens wel in het algemeen bestuur genomen worden. In de praktijk 

vergaderen het algemeen bestuur en de bestuurscommissie Midden-Nederland 

gezamenlijk. 

 

Aangezien er geen tegenkandidaten zijn kunnen de voorgestelde kandidaten 

bij acclamatie benoemd worden.  

Dhr. Walther Kok beveelt mw Liesa van Aalst op basis van haar inzet in de 

voorgaande periode aan.  

 

Na het vervullen van de rollen in het DB kan ook gesproken gaan worden voor 

de invulling in de commissie Financiën en Bedrijfsvoering. Deze commissie 

buigt zich met de concerncontroller over de financiën en bedrijfsvoering en 

geeft (on)gevraagd advies over de besluiten die voorliggen.  

Mw. Angèle Welting en dhr. Gerrit Boonzaaijer geven ter vergadering aan zich 

hiervoor beschikbaar te willen stellen.  

Besluit 

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: 

• Mw. Liesa van Aalst te benoemen tot voorzitter van de 

bestuurscommissie Midden-Nederland tevens plaatsvervangend 

voorzitter DB GGDrU  

• Op voordracht van de gemeenten uit subregio Zuid Oost Utrecht, Ali 

Dekker te benoemen tot lid van het dagelijks bestuur.  

• Op voordracht van de gemeenten uit subregio Vallei, Martijn Beek te  

benoemen tot lid van het dagelijks bestuur. 

• Op voordracht van de gemeenten uit subregio Utrecht West, Mariette 

Pennarts te benoemen tot lid van het dagelijks bestuur.  

4.  Stand van zaken coronabestrijding en transitie coronabedrijf  

 

Mevrouw Nicolette Rigter geeft een update over de actuele stand van zaken 

naar aanleiding van corona. 

De stijging van het aantal besmettingen in de zomerpiek daalt inmiddels weer 

iets.  

Sinds eind maart 2020 is het coronabedrijf door de GGDrU opgestart. Tijdens 

de coronapiek waren daarin meer dan 6500 mensen werkzaam. De taken 

waren vooral gericht op testen en BCO en later ook vaccineren, maar 
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daarnaast ook adviseren en uitbraakmanagement, informeren, bemonstering, 

BCO, surveillance en epidemiologisch onderzoek.  

Nog vinden dagelijks vaccinaties plaats van met name booster en herhaalprik. 

Het Team Preventie gaat ook nog steeds langs diverse doelgroepen in de 

wijken om met ze in gesprek te gaan over vaccinatie en een gezonde 

levensstijl. Alle kosten die voortvloeien uit de coronabestrijding worden apart 

geadministreerd en gedeclareerd aan VWS. Inmiddels wordt ingezet op een 

aparte corona-afdeling binnen het reguliere GGD-bedrijf.  

 

GGDrU heeft na de laatste piek zowel personele als locatiecapaciteit 

afgeschaald. Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het de vraag of 

de GGD in staat zal zijn om in het najaar versneld voldoende medewerkers te 

kunnen werven, trainen en in te zetten. Het verkrijgen van voldoende 

personeel om zowel aan een hoge testvraag als aan een hoge vaccinatievraag 

te voldoen zal gezien de personele schaarste een uitdaging zijn. Dit zal des te 

meer het geval zijn als de maatschappij ‘open’ blijft en horeca, evenementen 

en andere bedrijvigheid onverminderd doorgaan. Een reëel verwachtingen-

management lijkt dan ook op zijn plaats. 

De suggestie wordt geopperd door mw. Schell (IJsselstein) om ook te kijken of 

personeel geworven kan worden uit de groep werkloze mensen eventueel met 

behulp van begeleidingstrajecten. De GGD werkt met gecontracteerde 

uitzendbureaus voor het personeel van de Corona organisatie en zal hen de 

suggestie doorgeven. (Actie)  

 

Via de accounthouder van GGDrU is informatie over de vaccinatiegraad in de 

eigen gemeente op te halen. Het is nuttig daarbij te checken welke overleggen 

reeds met huisartsen gevoerd zijn.  

 

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: 

• kennis te nemen van de stand van zaken coronabestrijding en transitie 

coronabedrijf. 

5.  Bestemmingsreserve versterking AVG 

 

Portefeuillehouder/voorzitter licht toe. 

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 23 februari 2022 is deze 

notitie aan de orde geweest en is besloten deze ter vaststelling (als 

hamerstuk) door te zetten aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van 

30 maart 2022. Deze notitie is echter abusievelijk niet op de AB-agenda van 

30 maart 2022 gekomen. Om die reden wordt deze notitie alsnog ter 

vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van 6 juli 2022. Tijdens de 

vergadering van het AB van 30 maart is reeds ingestemd met het voorstel tot 

resultaatsbestemming 2021, zijnde:  

• €85.677 te onttrekken aan de bestemmingsreserve JGZ; 

• €670.867 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve  

          'Renovatie De Dreef 5’; 

• €20.605 te onttrekken aan de algemene reserve publieke gezondheid. 

 

In 2021 heeft AB besloten om te versterken op de AVG en daarvoor de 

inwoner- en de kindbijdrage te verhogen (per januari 2022). Voor de 

tussenliggende periode (2021) is hiervoor een bestemmingsreserve AVG 

vrijgemaakt. Het invullen van de functies heeft vertraging opgelopen, 

waardoor een deel van de bestemmingsreserve niet nodig is geweest. 

Voorgesteld is om deze bestemmingsreserve op te heffen en toe te voegen aan 

de algemene reserve. 

Er is (nog) geen commissie F&B om aanvullend advies te geven. 

Aangezien gemeenten te kampen hebben met tekorten op het sociaal domein 

vraagt mw. Paffen (Amersfoort) of het mogelijk is de overschotten naar de 
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gemeenten terug laten vloeien. Echter, dit is niet conform de afspraken in de 

GR door het AB. Ook de GGD heeft te kampen met een krappe financiële 

situatie. Jaarlijks wordt een risicoprofiel opgesteld en daarbij hoort ook een 

bepaald weerstandsvermogen.  

De reserveposities zijn weliswaar hoog maar dit is zo afgesproken mede naar 

aanleiding van het Ombuigingsplan dat in 2018 is ingezet. Het Ombuigingsplan 

is ingezet om de gelden, nodig om de basis op orde te krijgen, te vinden voor 

de noodzakelijke intensiveringen en bezuiningingen. Dit alles binnen het 

bestaande financiële kader. Het verschil wordt onttrokken uit de eigen 

middelen (algemene reserve). Deze gaat de komende jaren nog verder 

teruglopen waardoor daar nu geen geld aan onttrokken moet worden. Zo hoeft 

de gemeentelijke bijdrage vooralsnog niet te worden verhoogd.  

De stand van de reserve wordt met het algemeen bestuur, de commissie 

Financiën en Bedrijfsvoering gemonitord. Bij de jaarrekening wordt steeds 

weer de vraag gesteld ‘Hoe staan we ervoor?’.  

 

Voorgesteld wordt om begin september door de controller van GGDrU in een 

aparte online sessie toelichting te geven op het Ombuigingsplan zoals dat 

vanaf 2018 is ingezet. (Actie) 

Besluit 

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: 

• De bestemmingsreserve Versterking AVG op te heffen en het 

resterende saldo van €277.000 vrij te laten vallen ten gunste van de 

Algemene Reserve Publieke Gezondheid.  

• De voorziening Koopverlof in te stellen, daarin een bedrag van 

€199.319 te storten en datzelfde bedrag ten laste te laten komen van 

de exploitatie 2021.  

• Een bedrag van €670.867 uit de voorziening groot onderhoud vrij te 

laten vallen ten gunste van de exploitatie 2021 en het Algemeen 

Bestuur voor te stellen een bestemmingsreserve ‘Renovatie De Dreef 5’ 

te vormen en daarin een bedrag van €670.867 te storten. 

6. Bestuurlijke rapportage 2022-I 

 

Portefeuillehouder/voorzitter licht toe 

In de bestuursrapportage (Berap) gaat GGDrU in op de stand van zaken, 

inclusief het financiële beeld. De bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als 

de begroting 2022. Voor het jaar 2022 verwacht GGDrU een positief resultaat 

van €264.000 bij het programma Publieke Gezondheid. 

 

De prognose is omgeven met een aantal onzekerheden zoals de renovatie van 

De Dreef 5, de vergoedingsregeling Oekraïense vuchtelingen en de 

laboratoriumkosten. Alle kosten gerelateerd aan corona worden gedeclareerd 

bij VWS met uitzondering van de laboratoriumdiagnostiek. Deze kosten 

declareert de GGD bij het RIVM. Echter, sinds 2022 neemt het RIVM geen 

declaraties meer in behandeling vanwege een lopend onderzoek naar de gang 

van zaken bij enkele laboratoria. Na een gesprek met VWS en het RIVM is de 

toezegging gedaan dat voor 9 juli een vervangende regeling zal worden 

gepubliceerd, een nieuwe structurele oplossing zonder tussenkomst van de 

GGD. Ook komt er nog een oplossing met terugwerkende kracht tot begin 

2022.  

 

Er is (nog) geen commissie F&B om nog aanvullend advies te geven over de 

bestuursrapportage voor de eerste vier maanden. 

Besluit 

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: 

• kennis te nemen van de bestuursrapportage over de eerste vier 

maanden van 2022. 



   

 6 

7.  Verkenning financiering Nu Niet Zwanger als regionale basisvoorziening 

 

Portefeuillehouder, Martijn Beek en/of directeur Carola Koper lichten toe. 

Het DB GGDrU heeft zich in februari 2022 positief uitgesproken over een 

verkenning om Nu Niet Zwanger (NNZ) als regionale basisvoorziening aan te 

bieden en heeft hiervoor een financiële tegemoetkoming aangevraagd bij de 

GGD GHOR, welke is toegekend. 

Het organiseren van NNZ als basisvoorziening in de regio Utrecht kan gezien 

worden als een stap richting het regionaal aanbieden van een bredere en 

volwaardige preventieve lijn rond een Kansrijke Start (o.a. NNZ, Huisbezoek in 

de zwangerschap, Voorzorg en Stevig Ouderschap). 

 

Over financiën Kansrijke Start: 

• Bij de gemeenten die de impuls Kansrijke Start al hebben ontvangen, 

staat dit bedrag in de meicirculaire helaas foutief vermeld bij de GIDS-

gelden. 

• In de septembercirculaire 2022 staat het bedrag voor 2022 voor de 8 

gemeenten die nu nog geen impuls ontvangen. 

• In het coalitieakkoord is vanaf 2023 is €23 miljoen structureel 

opgenomen voor Kansrijke Start. Het grootste deel is bestemd voor 

lokale en regionale coalities en ondersteuning van (aanstaande) ouders, 

langs drie lijnen: financiering lokale coalities, financiering interventies 

en ondersteuning regionale samenwerkingsafspraken. Zowel de gelden 

van Kansrijke Start als GIDS gaan in 2023 mogelijk via een SPUK 

(regeling specifieke uitkering) lopen. 

 

De interventies en kosten vanuit NNZ zijn gemeenteoverstijgend. Hoe het geld 

van de overheid precies verdeeld gaat worden is nog niet bekend.  

Om de financiën goed structureel in te bedden en om bij besluitvorming de 

vinger aan de pols te kunnen houden is het voorstel om het proces naar 

besluitvorming in het algemeen bestuur nu op te starten. 

 

He algemeen bestuur vindt het een goede ontwikkeling maar wil daarbij ook 

aandacht voor voorzorg. Het is een mooi project maar dan ook wel als 

regionale basisvoorziening, en niet als maatwerkvoorziening, zodat ook elke 

gemeente bijdraagt. De gemeente Leusden kan nog geen zekerheid geven 

over deelname vanwege de hoge kosten maar heeft zeker interesse voor de 

inhoud.  

Voor de huidige onderzoeksfase is een subsidie toegekend. In de notitie wordt 

een bandbreedte geschetst hoe de begroting eruit kan zien maar er zijn nog 

veel onzekerheden. Nu ligt NNZ voor maar de interventies in de gehele keten 

zijn daarbij ook van belang. Een aantal interventies binnen Kansrijke Start zijn 

bewezen effectief. De suggestie om een verdeelsleutel toe te passen ten 

aanzien van de zwaarte van de doelgroep per gemeente wordt in het proces 

meegenomen.  

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit: 

• kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot verkenning 

Nu Niet Zwanger (NNZ) als regionale basisvoorziening; 

• akkoord te gaan met het procesvoorstel om te komen tot 

besluitvorming in het algemeen bestuur over NNZ als regionale 

basisvoorziening. 

8. Huisvesting De Dreef  

 

Directeur Carola Koper geeft een illustratieve toelichting op de noodzaak voor 

het project en het proces voorafgaand aan de start van de renovatie. 

Het DB heeft tijdens de vergadering van 25 mei besloten in te stemmen met 

de start van de renovatie van De Dreef 5. De gehanteerde inschrijfbedragen 

https://www.nunietzwanger.nl/landelijk-beschikbaar/
https://www.kansrijkestartnl.nl/
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inclusief optimalisaties (€5.400.000) zijn daarbij als taakstellend budget 

vastgesteld, waarbij daarnaast een risico-reservering (€160.000) wordt 

gecreëerd voor prijsstijgingen en tegenvallers in de realisatie. De totale 

investering kan worden gedekt via de beschikbare middelen voor huisvesting. 

 

Elk jaar wordt door GGDrU een opgave BTW compensatiefonds opgesteld, die  

de gemeente vervolgens kan aanvragen. De btw-kosten die de gemeente 

terugkrijgt zijn dan voor de gemeente. De kosten voor De Dreef nemen toe, 

waardoor ook de btw oploopt. Het verzoek aan het AB is om de btw-kosten die 

de gemeente terug kan vragen gerelateerd aan de verbouwing van De Dreef 

terug te storten aan GGDrU. Dit kost de gemeente geen geld, de meevaller 

wordt alleen doorgegeven aan GGDrU. Dit helpt de GGD om voldoende 

middelen te hebben om de verbouwing te dekken. De GGD wil voorkomen voor 

deze verbouwing extra geld te moeten ophalen bij gemeenten.  

 

Het DB heeft zich overigens eerder uitgesproken dat het algemeen bestuur 

beslist wat er in de toekomst met financiële meevallers moet gebeuren.  

Besluit 

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: 

• kennis te nemen van de besluitvorming in het DB 25 mei besloten over 

het instemmen met de start van de renovatie van De Dreef 5. De 

gehanteerde inschrijfbedragen inclusief optimalisaties (€5.400.000) zijn 

daarbij als taakstellend budget vastgesteld, waarbij daarnaast een 

risico-reservering (€160.000) wordt gecreëerd voor prijsstijgingen en 

tegenvallers in de realisatie. De totale investering kan worden gedekt 

via de beschikbare middelen voor huisvesting. 

• In te stemmen met het terugvragen door de gemeenten van btw op de 

investering van de vernieuwing van de huisvesting via het BTW 

compensatiefonds (BCF) en het overmaken van deze teruggevraagde 

middelen aan GGDrU zodat deze gelden kunnen worden toegevoegd 

aan de bestemmingsreserve ‘renovatie De Dreef 5’, ten behoeve van  

aanvullende dekking van de kosten.  

9.  Vaststellen (ontwerp)begroting 2023 

 

[De heer Gilbert Isabella sluit bij dit agendapunt aan. Daarmee kan stemming 

met gekwalificeerde meerderheid plaatsvinden.] 

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.  

 

Van 20 gemeenten zijn eerder al zienswijzen ontvangen. In aanvulling daarop 

heeft de gemeente Leusden aangegeven ook geen zienswijzen te hebben. 

Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug betrof het een hamerstuk maar zij 

dankt de GGDrU voor haar inspanningen. Voor de gemeenten die nog geen 

zienswijzen hebben ingediend geldt de begroting 2023 ook als hamerstuk.  

De zienswijzen geven verder geen aanleiding tot bijstelling van de begroting.  

Er is (nog) geen commissie F&B om nog aanvullend advies te geven. 

Het algemeen bestuur stelt de ontwerpbegroting 2023 vervolgens unaniem 

vast. 

Besluit 

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: 

• de ontwerpbegroting van 2023 vast te stellen; 

• de ontwerpbegroting van 2023 na vaststelling voor te leggen aan de 

provincie Utrecht.  

10.  Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 

 Nicolette Rigter licht kort toe. 
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- De wijziging van de Wgr heeft als doel de democratische legitimatie van 

gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol 

van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te 

versterken.  

- De wet biedt daartoe een aantal onmiddellijk geldende en een aantal 

verplicht in de gemeenschappelijke regeling in te regelen onderwerpen. 

- Door de verplichte bepalingen in de regelingen minimaal in te vullen is een 

afweging gemaakt die op het eerste gezicht tegenstrijdig lijkt met het doel 

van de wetswijziging. Die tegenstelling is echter niet aanwezig, als wordt 

gekeken naar het doel van de wet en de uitgangpunten die daarop zijn 

bepaald. 

- Het uitgangspunt van de wettelijke gemeenschappelijke regelingen is het 

op tijd informeren van en transparant zijn naar de raden, alsmede de 

raden aan de voorkant betrekken bij ontwikkelingen en besluitvorming. 

- De (wettelijke) gemeenschappelijke regelingen willen betrouwbare 

partners zijn, zonder meer te beloven dan kan worden waargemaakt. 

Verschillen in de mogelijkheden voor raden worden slechts opgenomen, 

indien die inherent zijn aan verschillen in de taakstelling van de 

gemeenschappelijke regelingen. 
In het najaar komt de wijziging van de wet GR aan bod tijdens de 

vergaderingen van het AB. 

Besluit 

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: 

• kennis te nemen van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen; 

• kennis te nemen van de verplichte wijzigingen en nader te bepalen 

opties voor de Gemeenschappelijke regeling GGDrU; 

• in te stemmen met de bespreking en besluitvorming van de 

wetswijziging in het najaar van 2022. 

 RONDVRAAG  

11. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng.   

 BESLOTEN DEEL  

12.  Stand van zaken ontwikkeling en implementatie GGiD  

 Dit wordt besproken in een besloten deel van de vergadering.  

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie Midden-Nederland en het 

algemeen bestuur van 2 november 2022. 

 

Voorzitter      Secretaris 

 

 

 

 

E. Eerenberg MSc     Drs. N.A.M. Rigter 
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Toezegging 

Nummer Datum Toezegging Resultaat 

202109 20211027 Agenda 2022:  

• Schone Lucht Akkoord versus 

huisvestingsproblematiek 

• Jeugdartsen en doorverwijzing 

• Financiering seksuele 

gezondheid  

• Forensische geneeskunde 

• Verantwoording over extra 

investeringen privacy en 

informatiebeleid  

 

202202 20220706 Notitie maken  over structurele 
versterking GGD’en vanuit VWS 
tbv IZB en pandemische 
paraatheid, ter informatie.  

zsm 

202203 20220706 Suggestie doorgeven aan 
uitzendbureau’s te kijken naar 
werklozenorganisaties in de regio 

Zsm - afgerond 

202204 20220706 Toelichting op Ombuigingsplan 
vanaf 2018 in aparte online sessie  

begin september 

 

 


