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Ontwerpbegroting 2020 GGD regio Utrecht

Geachte raad,
Samenvatting:
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2020 van de GGD regio Utrecht. Voorgesteld wordt om geen
zienswijze kenbaar te maken.

In overeenstemming met het gestelde in de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke
Gezondheidsdienst Regio Utrecht biedt het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) de ontwerpbegroting 2020 voor
zienswijzebehandeling aan in de gemeenteraad. De eventuele zienswijze wordt betrokken bij het
vaststellen van de ontwerpbegroting 2020 door het algemeen bestuur van de GGDRU op 26 juni
2019.
Het leveren van een bijdrage aan de volgende vijf maatschappelijke effecten vormt de leidraad in
de ambities van de GGDrU in 2020:
1.
2.
3.
4.
5.

Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar
aandacht is voor gezondheid en elkaar.
Een gezonde en veilige start voor elk kind.
Iedereen kan zich ontwikkelen en ontplooien.
Iedereen kan meedoen.
Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden.

In deze begroting laat de GGDrU zien hoe in 2020 gewerkt wordt aan de vijf maatschappelijke
effecten. De ambities worden genoemd, de resultaten die de GGDrU eind 2020 verwacht te
behalen en hoeveel het gaat kosten.
Aanpak / uitvoering
De GGDrU verwacht bij voorkeur een eventuele reactie vóór 26 juni voor behandeling in de
vergadering van het algemeen bestuur. De GGDrU zal door het college over een eventuele
reactie tijdig worden geïnformeerd en het definitieve raadsbesluit zal vóór de behandeling in het

1

algemeen bestuur GGdDrU op 26 juni a.s. aan de GGDrU worden toegestuurd.
Financiën
De bijdrage van de gemeente Renswoude aan de GGDrU wordt voor 2020 geraamd op €
192.860,-. Dat is een verhoging van € 1.324,- ten opzicht van 2019. De verhoging wordt vooral
veroorzaakt door loonindex (premieontwikkelingen werkgeversdeel) en prijsindex. Daarnaast is er
nog geen nieuwe CAO vastgesteld, deze liep tot 1 januari 2019. Zodra de nieuwe CAO is
vastgesteld worden de effecten daarvan in een eerste begrotingswijziging 2020 verwerkt.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Renswoude,
de secretaris,
de burgemeester,
J. van Dijk
P. Doornenbal-van der Vlist

