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AGENDAPUNT 2022-12-07  AB- 282a AANGEPAST 

 

Voorstel voor de vergadering van:  het algemeen bestuur GGD regio Utrecht 

 

Datum vergadering:    7 december 2022 

 

Onderwerp: GGiD 

 

Portefeuillehouder: Liesa van Aalst 

 

Indiener:     Secretaris 

 

Bijlagen:       

 

 

 

Genomen besluit 

 

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU besluit: 

1. Akkoord te gaan met het voorstel om de 25 JGZ-gemeenten in totaal 

€4.100.000,- (gebaseerd op de in het AB van 2 november 2022 geschatte 

incidentele benodigde bijdrage) naar rato van inwoneraantal in rekening te 

brengen. En daarnaast om akkoord te gaan om na afsluiting van boekjaar 2022 op 

basis van het rekeningresultaat 2022 van GGDrU het definitieve bedrag te 

verrekenen tussen GGDrU en de 25 JGZ-gemeenten; 

2. De begrotingsonrechtmatigheid te accepteren die voortkomt uit de 

lastenoverschrijding door het afboeken van de geactiveerde GGiD-kosten 

overwegende dat de overschrijding wordt gecompenseerd door direct te relateren 

baten; 

3. Akkoord te gaan met de gestelde besluiten op weg naar de aanbesteding van een 

nieuw digitaal dossier: 

- In te stemmen met het in gang te zetten van voorbereidingen om te komen tot de 

aanschaf van een (bestaand) digitaal kind dossier voor de Jeugdgezondheidszorg 

(JGZ) voor 25 gemeenten in de regio Utrecht. 

- Deze inkoop te laten begeleiden door een ervaren externe deskundige. 

- Hierbij geen onomkeerbare stappen te zetten voordat een externe evaluatie over 

het proces van het GGiD is uitgevoerd zodat de lessen hieruit kunnen worden 

betrokken in het proces van de nieuwe aanbesteding. 

- Op basis van de relevante lessen uit de externe evaluatie de opdracht voor de 

definitieve aanbesteding aan het AB ter besluitvorming voor te leggen. 

- In te stemmen met de incidentele bijdrage van €500.000,- in de kosten om te 

komen tot een nieuw digitaal dossier naar rato van inwoneraantal per 1-1-22 door 

de 25 JGZ-gemeenten.  

- In te stemmen met het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve 

Aanbesteding nieuw DD en het toevoegen van de €500.000,- in deze 

bestemmingsreserve. 

4. Samen met de besturen van Twente en Hollands Noorden, akkoord te gaan met 

het procesvoorstel voor het uitvoeren en bekostigen van een gezamenlijke 

evaluatie door een externe partij gericht op het trekken van lessen aangaande het 

digitale dossier GGiD –waarbij 
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a. Vooraf geen afbakening wordt aangegeven in de reikwijdte, zowel in de 

periode van de evaluatie als de inhoud waarop deze betrekking heeft. 

b. De organisatie van de evaluatie onafhankelijkheid waarborgt. 

c. De begeleidingsgroep bestaat uit personen die geen rol hebben in het 

proces van de nieuwe aanbesteding noch onderwerp van onderzoek zijn. 

d. Een vertegenwoordiging van de AB leden deel zal nemen aan een 

klankbordgroep. 

5. Het geactualiseerde ombuigingenplan vast te stellen en in te stemmen met de 

verwerking van de effecten ervan in de begrotingswijziging 2023-1 en begroting 

2024-0.  

6. De financiële gevolgen die voortkomen uit besluitpunten 3, 4 en 5 op te nemen in 

een (ontwerp)begrotingswijziging 2023-1 en thans voor zienswijzen naar de raden 

te sturen. 

7. De gemeenteraden te informeren over de genomen besluiten middels een AB- 

brief, door elke gemeente te verspreiden via de daarvoor gebruikelijke 

verspreidingswijze van de betreffende gemeente. 

 

 


