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Onderwerp: Zienswijze op Ontwerpbegroting 2022 GGDrU 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 6 mei 2021 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

- Artikel 44 lid 5 uit de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 
- Artikel 35 lid 3 Wet Gemeenschappelijke regelingen 
 

b e s l u i t: 

 

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke 
 Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU); 
2. De zienswijze met kenmerk D/21/019473 vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad 
geen bezwaren heeft tegen de Ontwerpbegroting 2021, maar verzoekt rekening te houden met de 
volgende punten: 

a. De raad onderschrijft de beleidsmatige ambities in de Ontwerpbegroting 2022; 
b. De raad onderschrijft dat naast de bestrijding van het coronavirus en preventie van infectie, 

ook de ervaren gezondheid van mensen van wezenlijk belang is en van grote betekenis voor 
de gezondheid van de samenleving als geheel;  

c. De raad complimenteert de GGDrU in het uitvoeren van hun taak in het belang van preventie 
en van gezonde leefstijl, juist ten tijde van bestrijding van het coronavirus en de uitdagingen 
die dit voor de organisatie en uitvoering van deze taken met zich meebrengt; 

d. De raad onderschrijft het belang van de benodigde versterking van de AVG-maatregelen in 
het dekkingsvoorstel ‘informatiebeveiliging en privacybescherming’; 

e. De raad verzoekt de GGDrU om de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming 
te monitoren en actief te informeren over de voortgang;   

f. De raad verzoekt de GGDrU nogmaals om binnen de bestaande financiële kaders te blijven 
en het bewaken van de positie van de algemene reserve om onvoorziene risico’s, indien zij 
optreden, in het vervolg te kunnen opvangen. 

3. De geprognotiseerde gemeentelijke bijdrage voor 2022 van € 2.192.785,00 te verwerken in de 
concept-programmabegroting 2022, inhoudende een verhoging van € 32.092,00 ten opzichte van de 
meerjarenraming 2021-2024; 
4. Deze zienswijze middels bijgevoegde brief (kenmerk D/21/019473) te sturen aan het dagelijks 
bestuur van de GGDrU. 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 24 juni 2021 

 
 

De griffier, 
 

 

De voorzitter, 
 



 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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