Bijlage gemeente Houten:

IS18.00674

GGD
regio Utrecht

Aan de gemeenteraadsleden
van de gemeenten regio Utrecht

Kenmerk
Bijlagen
Datum
Onderwerp

Uit-2018/07622/RvW/IvH
1

12 april 2018
Concept-begroting 2019

Beste gemeenteraadslid,
Hartelijk gefeliciteerd met uw benoeming tot raadslid. Wij zijn uw gemeentelijke
gezondheidsdienst GGD regio Utrecht (GGDrU). Voor de inwoners van regio Utrecht en
toekomstige generaties werken we, samen met anderen, aan een gezond en veilig
leven. Aan een samenleving waarin iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen en
gezonde keuzes te maken.
Deze brief is een eerste kennismaking. We willen u vragen iets te vinden van onze
concept-begroting 2019, en als u dat wilt, een zienswijze hierop uit te brengen. Graag
hadden we u eerst willen ontmoeten voordat we u deze vraag voorleggen, maar dat is
jammer genoeg niet mogelijk. De verkiezingen waren op 21 maart, uw benoeming volgt
daaruit en wij als GGD hebben te maken met een wettelijke deadline, een vastgestelde
begroting op 28 juni zodat de begroting tijdig, uiterlijk 11 juli, bij de provincie is.
Waar GGDrU voor staat, in een notendop
Wij leveren een bijdrage aan vijf maatschappelijke effecten:
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

Ons werk sluit aan bij wat inwoners doen en nodig hebben voor een gezond leven. We
kijken naar mogelijkheden en kansen om mee te doen in de samenleving. Het is een
positieve blik op gezondheid. Want gezondheid is zoveel meer dan niet-ziek zijn.
We kunnen alleen succesvol zijn als we nauw samenwerken. Daarom zoeken we de
verbinding met ketenpartners in zorg, onderwijs, sport en veiligheid. Daarom ook
zoeken we de samenwerking met onze 26 gemeenten, waaronder die van u.
Meer informatie over onze organisatie is te vinden in het digitaal inwerkdossier dat wij
voor u hebben opgesteld. Dit dossier is op onze website te vinden:
https://www.aadru.nl/over-de-aQd/oraanisatie/inwerkdossier.html
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Waarmee wij u als eerste benaderen
Als eerste ontvangt u de ontwerp begroting 2019. Deze begroting vertelt het verhaal
van het werk dat we doen voor de inwoners van de 26 gemeenten in de regio. Van de
ambities die we hebben. Van de resultaten die we willen bereiken. En natuurlijk van de
manier waarop we ons geld besteden.
Hoewel 2018 pas een paar maanden onderweg is, komen we al met ambities voor 2019.
Dat kan niet anders omdat we moeten werken met de termijnen uit de wet
gemeenschappelijke regelingen. Die schrijft voor dat alle gemeenten voor de eigen
begroting moeten weten wat zij het komende jaar aan hun samenwerkingsverbanden
financieel bijdragen. Daarom ligt deze brief met bijlage nu al op uw tafel, en vragen wij
u uw eventuele zienswijze op onze begroting kenbaar te maken, zodat het algemeen
bestuur eind juni onze begroting 2019 op tijd kan vaststellen.
Deze timing betekent dat wij nogal ver vooruit kijken elke keer dat wij een begroting
maken. Dat is wel een uitdaging. Als organisatie staan we midden in de samenleving.
We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften en die kunnen binnen
een jaar veranderen. Als we merken dat we onze werkzaamheden moeten aanpassen,
dan stellen we een begrotingswijziging op die wij u dan weer toesturen voor zienswijze.
Waarmee u ons via uw wethouder Volksgezondheid of Publieke Gezondheid
kunt benaderen
Voor uw gemeente vervullen we essentiële adviserende en toezichthoudende rollen. Zo
geven we advies over de invloed van de leefomgeving op de gezondheid. We
communiceren bijvoorbeeld over milieugezondheidsrisico's en infectieziekten. We
brengen de gezondheidssituatie van wijken in kaart en adviseren over het verkleinen
van gezondheidsachterstanden en kwetsbare groepen. Ook adviseren we over de
weerbaarheid van kinderen en hun ouders, op basis van analyse van onze gegevens en
door onderzoek te doen.
Om te zorgen dat de inwoners van uw gemeente zonder zorgen goede en hygiënische
voorzieningen kunnen gebruiken, houden we toezicht. Dat doen we bijvoorbeeld op de
kinder- en gastouderopvang en op Wmo-gefinancierde aanbieders.
Over al deze onderwerpen kunt u ons, via uw wethouder Volksgezondheid/publieke
gezondheid benaderen.
Nadere kennismaking
In overleg met uw griffie komen we in de loop van dit jaar bij u langs om nader kennis
te maken. Graag vertellen we meer over het mooie werk dat we doen. Hoe we werken
aan een veiligere leefomgeving. Aan een samenleving met minder kwetsbaren. Aan
gezondere wijken en scholen. Aan een veilige start voor ieder kind. En aan het
voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's.
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We kijken uit naar een prettige samenwerking! En wachten uw eventuele zienswijze bij
onze begroting af.
Namens het dagelijks bestuur en alle professionals van GGDrll,

Nicolette Rigter
Directeur Publieke Gezondheid

Victor Everhardt
Voorzitter

