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De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

 

Raadsvoorstel (17R.00010) zienswijze kadernota 2018 GGDrU 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het geven van een zienswijze op de concept 
Kadernota 2018. 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 daarin geschetst. In de zienswijze worden 
op de volgende onderdelen aandachtspunten meegegeven: 
 

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. 

 
Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

18 februari 2016 
raadsvergadering 
 

Raadsvoorstel (16R.00008) zienswijze concept Kadernota 2017 GGD regio 
Utrecht 
Hamerstuk in de raadsvergadering van 18 februari 2016. 
 

18 februari 2016 
raadsvergadering 
 

Raadsvoorstel (15R.00745) wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
GGDrU  
Besproken in de raadsvergadering van 18 februari 2016. Uit de besluitenlijst: 
 
“Een amendement van de fractie Inwonersbelangen inzake géén bevoegdheid 
voor de GGDrU tot het oprichten van rechtspersonen wordt verworpen. Vóór heeft 
gestemd de fractie Inwonersbelangen (4), daartegen alle overige fracties (24).  
(…) 
Besluit:  
Het voorstel wordt aangenomen. Vóór hebben gestemd de fracties CDA, D66, 
Progressief Woerden, CU/SGP, LijstvanderDoes, VVD en STERK Woerden (24). 
Tegen heeft gestemd de fractie Inwonerbelangen (4).” 
 

23 juni 2016 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (16R.00255) inzake begrotingswijziging 2016-1 en ontwerp-
begroting 2017 GGDrU 
Hamerstuk in de raadsvergadering van 23 juni 2016.  
 

24 november 
2016 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (16R.00660) inzake begrotingswijziging 2016-2 
Hamerstuk in de raadsvergadering van 24 november 2016. 
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3. Vervolgprocedure 
De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 23 februari 2017.  
 

4. Bijzonderheden 
Mevrouw N. Rigter, directeur publieke gezondheid bij de GGDrU, is aanwezig voor een kennismaking 
en om eventuele vragen vanuit de commissie te beantwoorden.  


