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Ontwerpbegroting 2019 van GGD regio Utrecht

Geachte raad,
Op 12 april jl. ontving u de ontwerpbegroting 2019 van GGD regio Utrecht. We vragen u iets
te vinden van onze ontwerpbegroting 2019, en als u dat wilt, een zienswijze hierop uit te
brengen.
We zijn tot de ontdekking gekomen, mede door oplettendheid van uw ambtelijke
ondersteuning, dat in twee tabellen in deze ontwerpbegroting en de gemeentebladen onjuiste
bedragen per gemeente zijn opgenomen. Daarom sturen wij u bijgevoegd een gecorrigeerde
versie van onze ontwerpbegroting 2019.
Deze correctie heeft geen invloed op het totale volume van de begroting, maar leidt wel tot
wijziging van de bijdragen van uw gemeente. U vindt dit terug in de tabellen op pagina 36
(meerjarenperspectief 2019-2022), pagina 37 (bijdragen en vergoedingen per gemeente
2019) en in uw gemeenteblad bij de begroting (vanaf pagina 56).
De oorzaak lag in een verwisseling van de begrote bijdragen voor het
Rijksvaccinatieprogramma tussen gemeenten. Dit leidt uiteraard tot een afwijkende totale
bijdrage van uw gemeente. Tegelijkertijd hebben we ontdekt dat we in de gemeentebladen bij
een tweetal gemeenten de bedragen bij de maatwerkproducten hebben verwisseld. Ook dit
hebben we hersteld.
Wij zijn er van bewust dat een aantal van u het voorstel al in route heeft voor besluitvorming
in uw college en uw raad. Wij hopen dat u in de gelegenheid bent om deze gecorrigeerde
versie van de ontwerpbegroting 2019 daar bij te betrekken.
Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat hierdoor mogelijk ontstaat.
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.
We kijken uit naar een prettige samenwerking! En wachten uw eventuele zienswijze bij onze
ontwerpbegroting af.
Namens het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht,

Nicolette A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid
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