
 

 

Technische vragen RV 15R.00326 Begroting 2016 GGDrU (VVD) 
 
1)Welke diensten neemt de gemeente Woerden in 2015 van de GGDrU af en welke afname 
intentie is er voor 2016? 
In het bijgaande schema is te zien welke taken de gemeente Woerden afneemt. De rode taken 
worden door Woerden niet (meer) afgenomen.  
Voor 2016 is de intentie om het huidige takenpakket te handhaven.  
Na de zomer ontvangt de raad een raadsinformatiebrief met meer toelichting op het takenpakket (en 
met informatie over de monitoren van de GGD). 

 
2)Kan ik een overzicht ontvangen van welke gemeenten wat afnemen (2015)van de 
GGDrU? 
Antwoord van de GGD:  
“Zo’n overzicht is op dit moment niet voorhanden. Het dagelijks bestuur heeft bij de 
ontwerpbegroting 2016 er voor gekozen deze weer te geven op het niveau van de 26 
samenwerkende gemeenten. Immers, de begroting markeert de financiële koers van de GGD op 
hoofdlijnen en dient ter vaststelling van de taken die de 26 samenwerkende gemeenten 
gemeenschappelijk bij de GGD beleggen.  
 
Ten aanzien van de individuele afspraken, de rechterzijde van de productenmatrix, maakt de GGD 
een prognose op basis van de historische ontwikkeling op het niveau van de 26 gemeente tezamen. 
Een overzicht van alle taken per gemeente zal vanaf 2016 geen onderdeel meer uitmaken van de 
begroting van de GGD regio Utrecht. In 2015, dat als overgangsjaar na de ‘nietjesbegroting’ gezien 
kan worden, is hier eenmalig voor gekozen. Maar er is voor gekozen deze niet bestendig in de 
begroting op te nemen. ” 
 
In Utrecht West werken de gemeenten samen in de Regionale Adviescommissie van de GGD. 
Ambtelijk en bestuurlijk wordt daar gedeeld welke taken afgenomen worden.  

 
3)Maakt de gemeente Woerden gebruik van het digitaal patiëntendossier JGZ? 
Ja, de JGZ werkt ook in Woerden met het digitaal dossier JGZ.  Dat is een wettelijk verplicht 
onderdeel van de JGZ.  

 
-Bestaat er overlap tussen dit digitaal dossier en andere dossiers die wij in Woerden 
hanteren? 
Er bestaat enige overlap tussen het DDJGZ en de monitor. Beide hebben echter een ander doel. Doel 
van DDJGZ is de dossiervorming rond kinderen als middel om goede zorg te kunnen verlenen aan 
ouders en kinderen. Het vergaren van informatie is nevendoel. Die informatie wordt door de 
gemeenten vervolgens wel gebruikt om te bezien waar beleidsmatige keuzes nodig zijn, waarop 
bijgestuurd kan worden. De monitor maakt ook gebruik van gegevens van DDJGZ. 

 
De gemeente is momenteel bezig met de gegevensverzameling om het sociaal domein te monitoren. 
Een van de aandachtspunten is de eventuele overlap in beeld te krijgen.  

 
-Hoe verhoudt dit digitale dossier zich met bijvoorbeeld de inwonercloud? 
Het GGD wordt betrokken bij de plannen voor de inwonercloud.  

 
-Welke overwegingen zal het college hebben bij de beslissing over het al dan niet door 
gaan met dit digitale patiëntendossier JGZ? 



Het college besluit niet over het doorgaan met het Digitaal Dossier JGZ omdat het een wettelijke 
verplichting is. De vertegenwoordiger van het college in het AB zal wel meedenken over eventuele 
wijzigingen van inrichting van het dossier en over de aanbieder. In 2016 wordt dit geagendeerd 
omdat per 2017 het contract met de huidige aanbieder afloopt.  

 
4)Heeft de formule overheadtoerekening voor- of nadelen voor de gemeente Woerden? 
 
De huidig gehanteerde systematiek is licht in het voordeel van Woerden omdat we relatief veel 
maatwerk afnemen. Onder maatwerk valt de JGZ, Woerden belegt de uitvoering van 0-19 jaar bij de 
GGD, net als een aantal andere gemeenten. Omdat niet alle gemeenten JGZ 0-4 jaar afnemen wordt 
dit als een maatwerktaak beschouwd. Vanaf  2016 gaan meer gemeenten de integrale JGZ door de 
GGD laten uitvoeren; dat is nog niet verwerkt in de ontwerpbegroting.  

 
-Is het college tevreden met deze wijze van toerekening? 
Het college heeft, via de pfh Volksgezondheid, ingestemd met de huidige overheadtoerekening.  

 
-Gaat het college hierin iets ondernemen? 
Het college gaat via de vertegenwoordiger van Woerden in het AB kritisch beoordelen hoe een 
eventueel andere methodiek er uit ziet en welke consequenties die voor Woerden zou hebben.  


