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Gevraagd besluit
Het algemeen bestuur van de GGDrU besluit:
•
•

Kennis nemen van de concept Kaderbrief 2024
De concept Kaderbrief en de brief aan de gemeenteraden voor zienswijze te versturen
naar de gemeenteraden

Toelichting
Voor u ligt de kaderbrief van GGD regio Utrecht voor het begrotingsjaar 2024. De
kaderbrief vormt het startpunt van het proces van begroting en verantwoording.
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 gezonde
leefomgeving, kansrijk opgroeien en langer en gezond zelfstandig. Wij hebben hierover 5
oktober jl. met u gesproken bij de bestuursconferentie. In de concept bestuursagenda
2023-2027 zijn de uitgangspunten voor deze pijlers voor de komende 4 jaar opgenomen.
Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur
van het openbaar lichaam voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de
begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige
jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten (vastgelegd in een
kaderbrief).
Enkele jaren geleden heeft het algemeen bestuur besloten de kaderbrief, waarin de
financiële en beleidsmatige kaders zijn vervat, naar voren te halen in de cyclus en reeds
voor januari voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting dient voor zienswijze voor
te leggen aan de raden. Daarmee voldoet u ruimschoots aan de daarvoor gestelde
termijn.
De verzending van de kaderbrief is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur. Het
dagelijks bestuur heeft in 2015 afgesproken de kaderbrief eerst na bespreking in het
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algemeen bestuur (in dit geval op 7 december 2022) voor zienswijze aan de raden te
versturen. De kaderbrief 2024 wordt vastgesteld in de vergadering van het algemeen
bestuur van 29 maart 2023.
Financiële consequenties
In deze kaderbrief treft u meer dan u van ons gewoon bent een vooraankondiging van
financiële claims aan. Dat vloeit voort uit deels een inhaalslag van de Covid-jaren waarin
alle aandacht uitging naar Covid-19 en deels uit bijvoorbeeld nieuwe regelgeving (onder
meer een gevolg van het regeerakkoord) en strakkere normen op het gebied van
informatietechnologie/informatievoorziening (IT/IV). Daar komt bij dat waar wij tot nu
toe er nog in slaagden om zaken die extra financiën vroegen op te vangen in ons
bestaande financiële kader, wij nu zien dat hier geen mogelijkheden liggen zonder dat
onze dienstverlening wordt aangetast. Dit maakt dat deze vooraankondiging, vanuit de
wens negatieve effecten op onze dienstverlening te voorkomen, voor GGDrU
onontkoombaar is. Wij gaan de komende maanden graag met gemeenten in gesprek
over het hoe en wat van GGDrU in relatie tot de gesignaleerde ontwikkelingen (zie het
overall overzicht van de voorstellen op pagina 3 van deze oplegnotitie). Daarmee biedt
deze kaderbrief ook een aanleiding om tot gezamenlijke keuzes en afwegingen te komen;
passend bij de regionale rol van uw GGDrU.
In hoofdstuk 3 van deze kaderbrief nemen we u meer mee in deze ontwikkelingen, en
daarbij geven we aan hoe en wanneer wij daarop bij u zullen terugkomen. Voor de
volledigheid: met deze kaderbrief vragen wij nog geen financiële toezeggingen, wij
vragen wèl om hier kennis van te nemen en doen de aankondiging tot een gezamenlijke
uitwerking.
Verdere behandeling
1. Voor zienwijze verzenden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten
2. Voor vaststelling agenderen in de vergadering van het AB van 29 maart 2023
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Overzicht voorstellen in de kaderbrief 2024
Onderwerp
Voorstel rond Wijziging van de Regeling Aanvullende Seksuele
Gezondheidszorg (ASG)
Bespreeknotitie over regionale samenwerking / collectieve
aanpak, onder andere bij JGZ
Voorstel pandemische paraatheid
Voorstel rond inzet GGDrU gezonde leefomgeving (in verband
met toename aanvragen en implementatie Digitaal Stelsel
Omgevingswet
Voorstel over forensische geneeskunde
Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma met vaccin rotavirus
Voorstel voor financiering M@ZL (inzet bij ziekteverzuim) en
inzet GGDrU op scholen (versterken mentaal welbevinden)
Voorstel over financieringswijze OGGZ
Bespreeknotitie rond gevolgen wijzigingen Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Implementatievoorstel Wet open overheid (Woo)
Voorstel over HR (aantrekkelijk werkgeverschap: beloning,
vergoeding dienstreizen en uitbreiding recruitment)
Voorstel implementatie datagedreven werken en I-strategie,
inclusief de gevolgen voor facilitaire zaken
Strategisch huisvestingsplan
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Waar in
kaderbrief
Blz 12
Blz 12 en 16
Blz 13
Blz 14
Blz 14
Blz 15
Blz 15 en 16
Blz 17
Blz 17 en 18
Blz 18
Blz 19
Blz 19 en 20
Blz 20

