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De raad besluit:
Als zienswijze op de wijziging van de GGD begroting 2015-1 te geven: instemmen
Daarbij als aandachtspunten te geven het duidelijk(er) onderscheiden van technische en
inhoudelijke wijzigingen
De GGDrU per brief in kennis te stellen van de zienswijze, als bevestiging van de reeds
verzonden voorlopige zienswijze

Inleiding:
De GGDrU heeft een begrotingswijziging (2015-1) gestuurd.
Het gaat om een aantal wijzigingen die geen invloed hebben op de gemeentelijke
(inwoner)bijdrage. Aan de raad wordt gevraagd een zienswijze in te dienen. Omdat de termijn
voor het kenbaar maken van de zienswijze niet meer haalbaar is, heeft het college een voorlopige
zienswijze verstuurd (bijlage 2).

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:
De Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht wordt gevormd door 26 gemeenten. Op basis
van deze regeling heeft de gemeenteraad de bevoegdheid de zienswijze te geven op begrotingen
en begrotingswijzigingen van de GGDrU.

Beoogd effect:
Het kunnen vaststellen van de gewijzigde begroting 2015 door het Algemeen Bestuur van de
GGDrU.

Argumenten:
Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2015 konden enkele technische wijzigingen
niet worden verwerkt. Een aantal ontwikkelingen was niet te voorzien: extra werkzaamheden
voor gemeenten, technische verwerking van subsidie Soa Sense, bijstelling van kredieten voor
automatisering en vervoermiddelen.
Verder moet het resultaat van 2014 worden verwerkt en wordt voorgesteld een
bestemmingsreserve te laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie.

Omdat deze wijzigingen geen gevolgen hebben voor de gemeentelijke inwonerbijdrage kan
worden ingestemd met de begrotingswijziging, met een aandachtspunt (kanttekening).

Kanttekeningen:
De GGDrU stelt dat het gaat om een technische wijziging. Echter geconcludeerd kan
worden dat er naast de puur technische wijzigingen ook sprake is van een wijziging
waarvoor een aparte besluitvorming had kunnen plaatsvinden: het vrijvallen van de
bestemmingsreserve 'Samengaan GGD en Utrecht' ten gunste van de exploitatie.
Daarnaast worden niet alle wijzigingen goed onderbouwd: het tekort van de invlechting
van de JGZ 0-4 jaar is binnen eigen middelen gevonden. Er is geen afweging over waarom
dat tekort niet wordt gedragen door de betreffende gemeente (waaronder Woerden).
Zeker als het voorstel van de nieuwe gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld, is
het goed onderscheiden van technische en inhoudelijke wijzigingen een punt van belang
omdat de puur technische begrotingswijzigingen dan niet meer voor een zienswijze naar
de raden zullen gaan.
In de toelichting bij de begrotingswijziging wordt op pagina 4 gesteld dat in de transitie
van de JGZ van Woerden ten onrechte een te hoog bedrag is opgenomen voor het
basistakenpakket van C 80.000,-. Dit bedrag had opgeteld moeten worden bij de
huisvestingskosten maar is abusievelijk begroot onder het kopje basispakket. De GGD
heeft dit in de gewijzigde begroting gecorrigeerd. Dit heeft geen financiële consequenties
voor de gemeente.

Financiën:
De begrotingswijziging heeft geen invloed op de inwonerbijdrage van de gemeente Woerden.

Uitvoering:
De zienswijze (instemming) wordt vergezeld van de oproep om voortaan het onderscheid tussen
puur technische en inhoudelijke wijzigingen beter te maken.

Communicatie:
Het college heeft als voorlopige zienswijze gegeven (onder voorbehoud van instemming met de
raad) dat ingestemd wordt met de begrotingswijziging met daarbij een aandachtspunt voor
toekomstige wijzigingen (bijlage 2).
Deze reeds verzonden voorlopige zienswijze wordt aan het dagelijks bestuur van de GGDrU
bevestigd na de raadsvergadering van 28 januari (bijlage 3).
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I A. de Leeuw

Geachte heer Bos,
U heeft namens het dagelijks bestuur van de GGDrU aan de gemeenteraad gevraagd een zienswijze te
geven op de gewijzigde begroting 2015-1.
De voorlopige reactie op uw vraag - onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad - is dat de
raad instemt met de gewijzigde begroting.
Wel heeft de gemeenteraad een kanttekening. Graag ziet de raad dat er voortaan een duidelijk(er)
onderscheid wordt gemaakt tussen technische en inhoudelijke begrotingswijzigingen. Over het vrijvallen van
de bestemmingsreserve 'samengaan GGD en Utrecht' had aparte besluitvorming kunnen plaatsvinden. Ook
ziet de raad wijzigingen graag goed onderbouwd.
Na het raadsbesluit van 28 januari sturen we een bevestiging van de zienswijze.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Woerden,

Drs. M.H
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Geachte heer Bos,
Op 2 december heeft het college een voorlopige zienswijze gegeven op de gewijzigde begroting 2015-1,
onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad.
Middels deze brief bevestigen wij deze zienswijze. De gemeenteraad heeft op 28 januari ingestemd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Woerden,

Drs. M.H.J. van Kruijsbergen
secretaris

V.J.H. Molkenboer
burgemeester

