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De raad besluit: 

» Als zienswijze op de concept Kadernota 2018 te geven: 
1. De raad onderschrijft de visie dat de publieke gezondheid moet aansluiten bij het 

uitgangspunt dat iedere inwoner kan meedoen in de samenleving. 
2. De raad onderkent de noodzaak te investeren in versterking van de bedrijfsvoering en in 

innovatie. 
3. De raad is het eens met het uitgangspunt dat financiële middelen voor verbeteringen 

gezocht worden door om te buigen, op basis van onderzoek naar besparingsmogelijkheden. 
4. De raad is - in navolging van de eerdere zienswijze op financiering van de versterking van de 

bedrijfsvoering - bereid om mee te gaan in een verhoging van de inwonerbijdrage als dat 
onvermijdelijk blijkt te zijn. Daarbij gaat de raad ervan uit dat het mogelijk moet zijn om uit 
te komen op lagere verhogingen dan die in de Kadernota worden in een 'terzijde' worden 
genoemd. Bovendien is het voor de gemeentelijke begroting 2018 nodig om medio 2017 te 
beschikken over bedragen voor 2018. 

» Deze zienswijze middels bijgevoegde brief te verzenden aan het dagelijks bestuur van de 
GGDrU. 

Inleiding: 

De concept Kadernota 2018 van de GGD regio Utrecht vormt het kader van de begroting 2018. 
Ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting worden geschetst. In deze Kadernota is de -
door het bestuur van de GGD onderschreven - visie te vinden van de huidige directeur publieke 
gezondheid in het hoofdstuk 'Perspectief'. Zowel op de uitvoering van de taken als op de 
daarvoor benodigde uitvoeringsorganisatie. 
Het bestuur heeft de Bestuursagenda 2016-2019 vastgesteld. Deze agenda zal op interactieve 
wijze worden uitgewerkt. Het komende jaar zal in het teken staan van het inventariseren van 
wensen en behoeften van de gemeenten, stakeholders, medewerkers van de GGD, ambtenaren 
en bestuurders. De GGD wil een betere en sterkere band met raden en colleges, werken aan een 
heldere koers en de toegevoegde waarde versterken. 

Veel aandacht gaat in deze Kadernota uit naar de financiële opgave. Die komt voort uit 



historische en actuele ontwikkelingen. Van belang is het besef dat de GGD in relatief korte tijd 
enorm is gegroeid, door fusies en invlechtingen. Sinds 2014 heeft de GGDrU in fasen de 
uitvoering van de JGZ 0-4 jaar overgenomen van verschillende organisaties. Per 1 januari 2014 is 
de GGD van Utrecht samengegaan met die van Midden Nederland. De samenvoegingen hebben 
niet geleid tot minder aandacht voor de dienstverlening , wel tot minder aandacht voor de 
organisatie en de bedrijfsvoering. 

De huidige constatering is dat ontwikkeling van de ondersteunende diensten is achter gebleven 
bij de groei van de organisatie. In 2015 werd al aan de bel getrokken, naar aanleiding van 
constateringen van de accountant, die risico's benoemde. De bedrijfsvoering is vervolgens 
versterkt om boven een kritische grens uit te komen. De versterking werd voor de jaren 2015 tot 
en met 2017 bekostigd uit het rekeningresultaat van 2014. Vanaf 2018 geldt een taakstelling: 
zelf zoeken naar structurele dekking. Deze is inmiddels gevonden. 

Inmiddels is duidelijk dat de versterking vruchten afwerpt en ook dat verdere versterking nodig 
is: De ontwikkeling van het ondersteunende deel van de organisatie bleef achter bij de sterke 
groei en is nog steeds te mager. De ICT-technologie voldoet niet aan minimale eisen in termen 
van continu'teit en beschikbaarheid, de systemen zijn ontoereikend om gebruik te kunnen 
maken van toepassingen die nodig zijn om met huisartsen en andere professionals te 
communiceren. Het aantal licenties is te laag. Het informatieveiligheidsbeleid is niet actueel. 
Als gevolg van autonome ontwikkelingen moet de GGD bovendien voldoen aan meer regelgeving 
en strengere financiële eisen. 

Conclusie van het bestuur van de GGD is dan ook dat het noodzakelijk is de basis op orde te 
brengen. Het gaat daarbij niet alleen om de verdere versterking van de bedrijfsvoering. Het is 
ook nodig om te investeren in de toekomst, om een GGD te zijn die kan functioneren als kennis-
GGD, als volwaardige crisisorganisatie, als stabiele partij op het gebied van preventie. Een 
moderne GGD die flexibel werkt, in aansluiting op de transformatie in het sociaal domein, met 
mogelijkheden voor innovatie. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

De gemeenteraad is bevoegd om de zienswijze te geven op grond van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen artikel 34b: 
Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie 
of 
het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 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. 

Beoogd effect: 

Met dit voorstel wordt beoogd de gemeenteraad invloed te laten uitoefenen op het beleid van 
de GGDrU door de zienswijze in te dienen. 

Argumenten: 

1. Uitgangspunt voor publieke gezondheid is dat iedereen bij kan dragen 
De GGdrU wil de kwaliteit van producten en dienstverlening nauw laten aansluiten bij de 
veranderende maatschappelijke omgeving en de transformatie in het sociaal domein. De 
GGD ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van publieke gezondheidstaken en wil beter 
aansluiten bij netwerkstructuren met ketenpartners, uit het sociale en private domein. Met 



preventieve activiteiten wordt de eigen kracht van inwoners versterkt. Door preventie en 
lichte ondersteuning kunnen zwaardere hulp en hoge(re) kosten worden voorkomen. Om de 
deelname van alle inwoners mogelijk te maken (en de opdracht van het ministerie aan 
gemeenten te realiseren) is het nodig dat de GGD samen met gemeenten gaat werken aan 
het verkleinen van de sociaal-economische gezondheidsverschillen. De GGD wil onder leiding 
van de nieuwe directeur in co-creatie met gemeenten en andere stakeholders een stevige 
koers gaan varen om participatie van inwoners mogelijk te maken. Vanuit de nieuwe 
definitie van positieve gezondheid: het vermogen je aan te passen en je eigen regie te 
voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Door te 
richten op de hele mens (fysiek, mentaal, sociaal). Van belang is om te bepalen waar 
flexibele inzet echt nodig is. De GGD draagt zorg voor de publieke gezondheid van alle 
inwoners; daarbinnen moet plaats zijn voor degenen die extra aandacht nodig hebben. 

2. Versterking bedrijfsvoering van de GGD en innovatie zijn nodig 
De afgelopen jaren heeft de focus gelegen op een goedkope GGD. Gemeentebesturen 
hebben vaak aandacht gevraagd voor beperking van de kosten en het vinden van 
bezuinigingen in de begroting van de GGD. Inmiddels is duidelijk dat de in 2015 ingezette 
versterking niet afdoende is. Met de gerealiseerde versterking kunnen de bestaande 
processen worden ondersteund maar is er geen ruimte voor het ontwikkelen en invoeren 
van noodzakelijke en onvermijdelijke verbeteringen en aanpassingen. Voorbeelden van 
verbeteringen zijn het ophogen van het aantal kantoorlicensies, verhogen van snelheid en 
capaciteit van ICT-verbindingen, verbeteren van flexibiliteit en veiligheid van de ICT-
infrastructuur, realiseren van schone en veilige werklocaties, inrichten van psychosociale 
hulpverlening op professioneel niveau. 
Directeur en bestuur van de GGD vinden een investeringsimpuls noodzakelijk. 
Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten, als eigenaar van de GGD, om risico's te 
vermijden door de basis op orde te hebben. Het is voor de uitvoering van de wettelijk 
verplichte publieke gezondheidstaken nodig om een toekomstbestendige GGD te hebben. 
Versterking en verbetering gaan gepaard met C 300.000 per jaar (bezuinigingstaakstelling 
voor de versterking) * C 1.046.000 per jaar voor de investeringsimpuls. De GGD heeft reeds 
besparingsmogelijkheden gevonden die de taakstelling (ruim) dekken. Naar de dekking van 
het overige bedrag wordt nog gezocht. 

3. Ombuigen om te kunnen investeren in versterking en innovatie 
Het uitgangspunt is dat de investeringen gepaard gaan met ombuigingen binnen de 
bestaande financiële kaders van de GGDrU. Dit betekent dat dit niet zal leiden tot verhoging 
van de inwonerbijdrage. Dit ligt in lijn met wat gemeenten willen: een GGD die niet te duur 
is, die investeert op de inhoud van het werk en binnen de eigen begroting zoekt naar 
oplossingen. De GGD zal dus nu niet om extra geld vragen. Tegelijk vraagt de GGD aandacht 
voor de kans dat geen of onvoldoende oplossing binnen de begroting te vinden is. 
Omdat het vinden van de benodigde dekking 'werk in uitvoering' is dat nog door loopt in 
2017 wordt in de kadernota een sluitende begroting 2018 geschetst, waarin de taakstelling 
van 0,3 miljoen (nodig voor de eerdere versterking) is gerealiseerd. Er zijn reeds 
besparingsvoorstellen die ingezet worden voor de taakstelling van C 300.000 voor 2018 en 
voor een klein deel van de investeringsimpuls. De overige investeringen kunnen pas 
plaatsvinden als de benodigde dekking is gevonden. De tijd wordt genomen om tot een 
dekkingsvoorstel te komen dat zal leiden tot een gewijzigde begroting 2018 die in 2017 ter 
besluitvorming wordt voorgelegd. 

4. Verhogen inwonerbijdrage indien onvermijdelijk 
De versterking van de bedrijfsvoering die in 2015 is gestart, ging gepaard met een 
taakstelling van 0,3 miljoen. De gemeenteraad van Woerden heeft in 2015 als zienswijze op 
het toenmalige voorstel gegeven dat de inwonerbijdrage verhoogd kon worden om de 



bedrijfsvoering te versterken. Echter een meerderheid van gemeenten had een andere 
zienswijze. De huidige situatie is dat niet alleen middelen nodig zijn voor het verder 
versterken van de bedrijfsvoering maar ook voor investering in innovatie. De GGD geeft aan 
dat ze scherp aan de wind gaan varen. Er is echter geen garantie dat het lukt om 
oplossingen binnen de GGD begroting te vinden. In dat geval zullen gemeenten moeten 
bijspringen. In lijn met de zienswijze van 2015 is het acceptabel om in het uiterste geval de 
inwonerbijdrage te verhogen. In de kadernota wordt het bedrag van C 0,73 per inwoner 
genoemd voor 2018, C 0,58 voor 2019 en voor de jaren daarna structureel C 0,48 per 
inwoner. Dat zijn substantiële bedragen die omlaag moeten kunnen door het vinden van 
besparingen bij de GGD, die minstens een deel van het beoogde bedrag moeten dekken. 
Mocht een verhoging van de inwonerbijdrage onvermijdelijk zijn, dan is het nodig om medio 
dit jaar op de hoogte te zijn van de verhoging. 

Kanttekeningen: 

Het gemeentebestuur heeft in het verleden de GGD meermalen opgeroepen om te bezuinigen. 
Nu biedt de gemeente enige ruimte om met het eventueel verhogen van de inwonerbijdrage in 
te stemmen als dat echt onvermijdelijk blijkt te zijn. 
Als mede-eigenaar van de GGD en als lid van het bestuur van de GGD voelt het college de 
verantwoordelijkheid om een solide en innovatieve GGD te hebben, waarbij de GGD (en dus de 
gemeente) geen financiële en inhoudelijke risico's loopt. 

Financiën: 

In schema ziet het financieel plaatje voor de komende jaren er als volgt uit: 

financieel beeld 2018 2019 2020 2021 
bezuinigingstaak 300 300 300 300 
stelling 
besparingsvoor -425 -622 -740 -740 
stellen 
afwijking t.o.v. -125 -322 -440 -440 
bezuinigingstaak 
stelling 
investeringsimpuls 1.046 1.046 1.046 1.046 
saldo realisatie 
taakstelling 921 724 606 606 

t is nog niet 
gerealiseerd 

Ondanks een aantal onzekerheden, c.q. nog nader uit te werken aandachtspunten kan ingestemd 
worden met de Kadernota. 

Uitvoering: 

Wanneer de gemeenteraad besluit de zienswijze vast te stellen zal het college zorgdragen voor 
de verzending van de zienswijze aan de GGDrU. 



Communicatie: 

n.v.t. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

15R.00326 Ontwerpbegroting 2016 GGDrU (zienswijze op o.a. de versterking van de 
bedrijfsvoering) 

Bijlagen: 

16.026104 Kadernota 2018 GGDrU 
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Per brief van 14 december 2016 vraagt u de gemeenteraad een zienswijze te geven op de concept 

Kadernota 2018.  

 

 

De gemeenteraad heeft besloten als zienswijze te geven 

1. De raad onderschrijft de visie dat de publieke gezondheid moet aansluiten  bij het 

uitgangspunt dat iedere inwoner kan  meedoen in de samenleving.  

2. De raad onderkent de noodzaak te investeren in versterking van de bedrijfsvoering en in 

innovatie. 

3. De raad is het eens met het uitgangspunt dat financiële middelen voor verbeteringen gezocht 

worden door om te buigen, op basis van onderzoek naar besparingsmogelijkheden. 

4. De raad is - in navolging van de eerdere zienswijze op financiering van de versterking van de 

bedrijfsvoering -  bereid om mee te gaan in een verhoging van de inwonerbijdrage als dat 

onvermijdelijk blijkt te zijn. Daarbij gaat de raad ervan uit dat het mogelijk moet zijn om uit 

te ko e  op lagere erhogi ge  da  die i  de Kader ota orde  i  ee  terzijde  orde  
genoemd. Bovendien is het voor de gemeentelijke begroting 2018 nodig om medio 2017 te 

beschikken over bedragen  voor 2018.  

 
 
 
 



 

Mocht u vragen hebben over de zienswijze dan kunt u contact opnemen met Alide de Leeuw 

(leeuw.a@woerden.nl), telefonisch bereikbaar op nummer 06 3511 3543 

 

Met vriendelijke groet, 

 

College van burgemeester en wethouders,  
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drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA V.J.H. Molkenboer 
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