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W O E R D E N 

Onderwerp: Zienswijze concept Kadernota GGDrU 2017 

De raad van de gemeente Woerden; 

gelezen het voorstel d.d. 19 januari 2016 van: 

- burgemeester en wethouders 

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 34b 

b e s l u i t : 

I Als zienswijze op de concept Kadernota 2017 de volgende aandachtspunten te geven: 
1. Deze kadernota heeft een hoog ambitieniveau. De GGD wil toonaangevend worden op 

landelijk niveau. Hoe de GGD dat gaat doen wordt in de concept Kadernota nog niet heel 
concreet. De vraag is welke betekenis de ambities hebben voor de formatie en de begroting 

2. De GGD gaat meer dan voorheen verantwoording afleggen via gemeenterapportages, 
smarter cijfers aanleveren vergezeld van feiten en inzichten. Deze ambitie moet in 2017 
gerealiseerd worden. Dit is een goed initiatief dat past bij de wens van de gemeente meer 
zicht te krijgen op de resultaten van de taken die de GGD voor de gemeente uitvoert. 

3. De GGD streeft om redenen van een solide bedrijfsvoering en het beperken van risico's naar 
verdergaande collectivisering van de producten. Dat is een positieve beweging waar echter 
ook een kanttekening bij te maken valt: de gemeente hecht aan mogelijkheden voor 
maatwerk; welke ruimte is er voor gemeenten als ze op onderdelen niet aan het collectief 
willen meedoen? 

4. Gemeenten hebben te maken met efficiencykortingen die door het Rijk worden opgelegd. 
Verhogingen van de inwonerbijdrage als gevolg van nieuw beleid van de GGDrU moeten dus 
worden voorkomen. 

5. De kadernota geeft inzicht in de risico's. Deze zijn gedefinieerd en voorzien van actiepunten. 
De gemeenteraad ziet graag een planning van de integrale risico-inventarisatie en van de 
actiepunten tegemoet. 

II Het Dagelijks Bestuur van de GGDrU middels bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van de 
zienswijze. 
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