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Commissiegriffier: O. Vliegenthart | 0348-428619 | raadsgriffie@woerden.nl 
 

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.00012) zienswijze ontschotting en collectieve 
financiering JGZ 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het geven van een zienswijze op het 
voorgenomen besluit van de GGD regio Utrecht over een andere wijze van financieren van de JGZ 
(Jeugdgezondheidszorg). In de voorgestelde zienswijze worden op de volgende onderdelen 
aandachtspunten meegegeven: 

 de raad onderschrijft de noodzaak om over te gaan naar een ontschotte en collectieve 
financiering 

 de keuze om te financieren op basis van de verdeelsleutel 'kindaantallen' in plaats van 
'inwoneraantallen' is logisch, transparant en rechtvaardig 

 
Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

25 juni 2015 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (15R.00326) Ontwerpbegroting 2016 GGDrU 
De raad geeft de volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2016: 
1. De gemeenteraad onderschrijft de versterking van de bedrijfsvoering. Positief 

is dat de GGD in de eigen begroting daarvoor grotendeels dekking heeft 
kunnen vinden. Het is begrijpelijk en acceptabel dat daarnaast de 
inwonerbijdrage verhoogd dient te worden. Tegelijk is het goed dat door het 
benutten van het positieve saldo van 2014 de gemeente tijd heeft om de 
verhoogde inwonerbijdrage in de eigen begroting te verwerken. 

2. In de begroting wordt een indexering van 1,7496 toegepast. Deze indexering 
is realistisch en voor de gemeenteraad acceptabel. 

3. T.a.v. de gevolgen van de invoering van het nieuwe basispakket JGZ vraagt 
de gemeenteraad het bestuur van de GGD ervoor te zorgen dat deze geen 
extra kosten met zich mee brengt. 

4. T.a.v. het Digitaal Dossier JGZ waarover in 2016 door de GGD beslissingen 
genomen worden, vraagt de raad aan de GGD om ervoor te zorgen dat deze 
beslissingen niet leiden tot verhoging van de kosten. 

 
18 februari 2016 
raadsvergadering 
 

Raadsvoorstel (16R.00008) zienswijze concept Kadernota 2017 GGD regio 
Utrecht 
De ontwikkelingen rond de integrale (financiering van de) JGZ worden benoemd in 
de kadernota 2017. 
 

23 juni 2016 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (16R.00255) inzake begrotingswijziging 2016-1 en ontwerp-
begroting 2017 GGDrU 
De raad geeft de volgende aandachtspunten mee: 

 Het is spijtig dat de kosten die het nieuwe basispakket JGZ met zich 
meebrengt nog niet verwerkt zijn in de begroting 

 De kosten van het DDJGZ zijn door uitstel van het besluit van aanbesteding 
nog niet duidelijk. Hierbij dient geen sprake te zijn van kostenverhoging ten 
opzichte van het huidige kostenniveau 

 Ook de verdere collectivisering van de iJGZ dient geen extra kosten met zich 
mee te brengen voor de gemeente 
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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.  

 De voor Woerden vrijwel kostenneutrale wijziging van de financiering wordt verwerkt in de 
ontwerp-begroting voor 2018 van de GGD.. 


