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 Hierbij sturen wij u, ter informatie, de kadernota 2014 van de GGD Zaanstreek-Waterland. De
 kadernota vormt de opmaat voor de programmabegroting 2014. In de kadernota wordt op hoofdlijnen
 de inhoudelijke en financiële on|ikkelingen gemeld binnen de gemeenschappelijke regeling.
 Verder geeo de kadernota, in financieel opzicht, een doorkijk tot en met 2017.
 In de kadernota zijn tevens de algemene uitgangspunten voor de begroting 2014 en volgende jaren
 weergegeven. Van belang is te melden dat in de kadernota 2014 invulling wordt gegeven aan de
 nieuwe taakstellende bezuinig|ng van 2,5% waartoe het algemeen bestuur op 26 september 2012
 heeft besloten,
 De geprognosticeerde bijdrage 2014 voor uw gemeente treft u in de bijlage bij de kadernota aan.
 Behandeling van de kadernota vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur op 28 maart
 aS-
 Met vriendelljke grœt,
 Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland,
 drs. G. Nijenhuis
 Voorzitter van het Dagelijks Bestuur
 drs. J.P. Detering
 Secretaris van het Dagelijks Bestuur
 c.c. leden van het algemeen bestuur en ambtelijk overleg
 Hçï/ofdvestlg|ng
 Vurehout 2, 1 507 EC Zaandann
 Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
 Telefoon: 0900 - 254 54 54
 Fax: 075 - 61 (3 30 1 6
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 E-mail: info@ggdzw,nl
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Inleiding
 Hierbij bieden wij te de kadernota 2014- 2017. De kadernota vormt de opmaat voor de
 prœrammab|roting 2014. In de kadernota wordt op hœfdlijnen de inhoudelijke en financiële
 ontwikkelingen gemeld binnen de gemeenschappelijke regeling in het jaar 2014 en geeft een doorkijk
 naar de jaren die daarop volgen (t/m 2017).
 ()e volgende onderwerpen kunt u in deze kadernota verwachten:
 In htlof'tlsluk 1 treft u een samenva|ing van de geprognosticeerde financiële bijdrage over 2014 Vm
 2017 aan.
 In h|fdstuk 2 zijn de algemene uitgangspunten voor de begroting 2014 en volgende jaren
 w|rgegeven.
 In hoofdstuk 3 vindt u per prœramma |langrjke on|ikkelingen. Naast de vijf prœramma's zijn
 ulteraard ook de on|ikkelingen met betrekking tot de interne organisatie (paragraaf bedrjëvoering)
 weergegeven.
 In hœfdstuk 4 wordt invulling gegeven aan de taa|tellende bezuiniging.
 Eerder is in de vergadering van het algemeen bestuur op 19 november 2010 besloten tot een
 bezuiniging van 5% met ingang van 2011. Deze is dan œk geë|ectueerd. Het aljemeen bestuur
 heeft in de vergadering van 26 |ptember 2012 een nieuwe taaltellende |zuinlging neergelegd.
 Besloten is om met ingang van 2014 nog eens 2,5 % te bezuinigen. In hœfdstuk 4 van deze
 kadernota wordt deze bezuinigingsopdracht ingevuld, Uitdrukkelijk wordt gemeld dat daarbij de
 volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
 Er is uitgegaan van 2,5 O/c van de gemeentelijke bijdrage 2014, zœls opgenomen in de
 vastjestelde begroting 2013.
 Het Is een bezuiniging op totaalnlveau van de GGD. Het hœft niet te betekenen dat de
 gemeentelijke bijdrage op individueel niveau exact met 2,5 O/o daalt- De hoœte van het
 percentage per gemeente is afhankelijk van de ontwikkeling van inwone|aantal op basis
 waarvan de bijdrage wordt berekend.
 In hoofdstuk 5 treft u, |pdicatiet de bjdrage voor 2014 per gemeente aan.
 Tenslotte is het van belang om de relatie met de strategische visie te melden. De strategi|he visie is
 in concept gereed en zal medio 2013 aan de Raden worden voorgelegd. Aangezien het document niet
 is vastgesteld wordt in deze kadernota de strategische visie niet als basis genomen. A|egingen op
 basis van de strategische visie zullen op een later moment een plek moeten krijgen in de beroting
 2014. Uiteraard zijn een aantal onde|erpen uit de strat|i|he visie wel in deze kadernota reeds
 benoemd.
 Dagelijks Bestuur GGD Zaanstr|k-Waterland
 Januari 2013
 DanA|ek-Waterland
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1
 De |nanciële bijdrage voor 2014 en volgend jaren
 Samengevat ziet de financiële bijdrage voor 2014 en volgende jaren er als volgt uit:
 Financieel mee 'aren ers ctief 2513 2914 2015 2016
 ||tl |t|rlt|rïl t| (|f1. th|/i htltf|l----i| (l--f| r)--
 Loonindex %25 % ivm pensi|npremies zie hfst 2 26,250 26,513 26.778
 Bedrag prijsindex zie hfst 2 20.000 20.200 20.402
 B|uinicinn
 Programma 1, formatiev|indering zie hfst 4 -17.500 -17.675 -17.852
 Programma 2, la|ratœiumkosten zie hfst 4 -20.000 -20.200 -20.402
 Programma 3, minder PR steunpunt zie hët 4 -12.870 -12.999 -13.129
 Programma 4, Iocatie Purmerend zie hfst 4 -50.000 -50.500 -51.005
 Programma 4, spreekuur verpl|gkundige zie hfst 4 -35,000 -30.300 -30.603
 Programma 4, formatiev|inde|ng zie hfst 4 -48.000 -48.480 -48.965
 Paragraaf, opleidlngskosten org.breed zie hfst 4 -10.000 -10, 100 -10.201
 Paragraaf, fœmatievermindeing zie hfst 4 -52.000 -52.520 -53.045
 Paragraaf, inkœpresultaten zie hfst 4 -10.000 -1S. 150 -15.302
 -255.370 -257.924 -260.503
 Totzal bl 'dra emeenscha eli'ke r elin 10.124.298 10.005.668 10.077.209 10.171.691
 In |venslande 1*1 wordt |mengevat de con|quenties weergegeven zœls verder uitgewerkt in
 deze kadernota. U treft per ondelwerj een (in de 2* kolom) een verwijzing naar het hoofdstuk aan
 waar u een nadere toelichting op de cljfers vindt.
 Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de bedragen -i.M.--iO- ti.ef zljn. Bij het opstellen van de
 programma|rotlng 2014-2017 zullen tussen de programma's ve|chillen ontstaan, bv door
 aanpassing inwoner|jfers (naar 1 januari 2013) en de uiteindelijke tœrekening van overhead naar
 de prœramma/s.
 4.
 |X,
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2
 Uitgangspunten begroting 2014-2017
 In de kadernota worden de uitgangspunten voor de op te stellen programma 2014-2017 opgenomen
 en vastg|teld. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
 km|nschap|lnke regeling
 (% uitgangspunten gelden voor de gemeenschagpelijke regeling. Vtlor de proj|tmatige
 werlaamheden (plusproducten) worden de tar|even door het dagelijks bestuur vakgesteld.
 M|qàren|||ctlèf vastg|telde b|rotlhg 2013-2016
 De basis voor 2014 vormt het mee|aren||pectief zoals opgenomen in de prœramma|groting
 2013. Het e r|enteerde mee 'arenbeeld in de be rotin 2013 is als vol t:
 2513 2|14 2915 2116
 Totale bi'dra e emeenscha Ii'ke r elin 10.124.298 10.214.788 10.288.420 10.385.014
 Meeqàr|e L|rotlhg
 De begroting 2014 wordt meerjarig opgesteld, te weten over de jaren 2014-2017.
 Loomhdex
 Meerjarig is een loonindex van 1% ten opzichte van het voorgaande jaar aangehouden.
 Naar ve|achting zal de 1% verhoging volledig nœd|kelijk zijn in verband met een stijglng van de
 sociale Iasten die in 2013 van toepassing is en verwacht wordt. Daarnaast moet rekening gehouden
 worden met een stijglng van de premies voor pensiœnen. Om deze reden wordt 0,25% extra index
 toegepast.
 Verder wordt opgemerkt dat de CAO loopt t/m 31 december 2012. Er is g| rekening gehouden met
 een lœnstjging op grond van een nieuwe CA0. Op dit moment wordt deze niet verwacht (gezien de
 O-lijn voor ambtenaren). Mocht dit n|ig zijn, dan zal er een aoonderlijk vœrstel worden v|rgelegd.
 Pr|sindex
 Vœr 2014 is met een prijsindex van 1 % ten opzichte van 2013 rekening gehouden vœr de lasten en
 de baten. De index wordt alleen toegepast op de budgetten waarvoor dit strlkt no|zakelijk is en in
 verband met de verhgging van de btw. Deze prijsindex was reeds in het mee|aren|rs|tief v|r
 2014-2016 verwerkt In de vastgestelde begroting 2013,
 Met ingang van oktober 2012 een hoger B'IW -tarief van toepassing (21% ip.v- 19%). Welk effect dit
 exact heeû is bij de kadernota nog niet te bepalen. Vooralsnog wordt dit bedrag ingeschat op
 f 20.000.
 Rekenrente
 Vœr de berekening van de kapitaallasten wordt een rentepercentage van 4% gehanteerd.
 Verd|lsleutel gemeentelkke bndrage
 ()e gem|ntelijke bijdrage voor prœramma 1, 2, 3 (met uitzondering van de kcsten voor het
 meldpunt) en programma 4 (Jeugdgezondheidszorg) wordt berekend op |sis van het inwone|antal
 1 januari 2013 (t-1).
 IN kcsten voor het meldpunt worden berekend naar rato van de afname in 2012. Het totale aantal is
 bepaald op 650 meldingen,
 ()e gem|ntelijke bjdrage voor prœramma 4 wordt berekend op basis van het inwoner|antal 0-19
 jaar op 1 januari 2013 (t-1).
 . ' . . |||
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2
 Uitgangspunten begroting 2014-2017
 On|lkkekhg lhwone|antallen
 Bij de verdellng van de gemeentelijke bijdrage voor 2014 en volgende wordt uitgegaan van de
 inwone|antallen op 1 januari 2013. De laatst bekende cijfers zljn als volgt:
 |nwone|n|l 2012 2|13 2912 2913
 |r gemeente |'oorl voorl voorl voorl
 0-19 5-19
 Totaal totaal 'aar -aar
 Beemste.r 8.717 8,446 2.091 1.920
 Edam V'dam 28,702 28.996 7.289 7.491
 ta-mdsmeer 10.327 9.909 2.343 2.056
 Oostaan 9.103 9,114 2.206 2.176
 Purmerend 79.206 78.681 18.242 18.247
 Waterland 17.011 16.322 3.855 3.494
 Wormerland 15.790 16.249 3.747 3.929
 Zaanstad 148.200 147.996 34.773 34.890
 Zeevang 6.349 6.211 1.577 1.498
 323.05 321.924 76.123 75.701
 jjjy
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3
 |langrijke on|ikkelingen per programma
 In dit hoofdstuk wordt per programma inzicht gegeven In belangrijke on|ikkelingen die de komende
 jaren worden verwacht en bij het opstellen van deze kadernota (december zolz/januari 2013) bekend
 zijn. De financiële consequenties zijn nog niet bekend. lndien er financiële consequenties zijn zullen
 deze aoonderlkk worden voorgelegd bij de behandelinj van de begroting 2014 en met het bestuur
 bezien worden op welke wijze daar invulling en financiele dekking aan kan worden gegeven.
 De on|ikkelingen per prœramma zijn :
 Programma 1
 On|lkke|ng Reglbnaal Kompas
 GGD Zaanstreek-Waterland is sinds eind augustus 2012 aang|loten bij de Iandelijke website van het
 Regionaal Kompas van het RIVM met een eigen regionale slte. De site is een praktisch instrument
 voor beleidsmakers, zorgaanbieders en andere proë|ionals op het gebied van vollgezondheid
 Op de site is informatie te vinden over de omvang van gezondheidsproblemen, mogelijkheden voor
 beleid en beschikbare inte|enti| in de regio. De site geeft antwœrd op vragen als: Hœveel ouders
 hebben behœfte aan opvoeding|ndersteuning? Welke intewenti| gericht op overjewicht worden er
 in Zaanstreek-Waterland aangeboden? Er is ook per gemeenten algemene informatle en de publicaties
 over onderzœken van de GGD opgenomen. Het regionaal kompas zal met verder informatie worden
 uitgebreid.
 Epidemiologie, beleid en guo||idsbevordering
 Preventlèp|ramma à alcoholmatlklhg en overgewlèht
 Uitvœring van preventle prœramma's op het gebied van alcoholmatiging en overgewichtpreventie, de
 speerpunten uit de nota lokaal gezondheldsbeleid. De preventieprogramma's worden in de gehele
 r|io uitgevœrd. Na de |sluitvorming in het AB (13 december 2012) zullen de prestatie-lndicatoren
 uitgewerkt worden.
 Harmom|tlè van de Iandelkke çezondheldsonderzœken van de * volk/tlg
 17e gezondheidsenquêtes van de volwa|nen, ouderen en E-Movo (elekronische monitor vœrtgezet
 onderwijs) zullen tegelijke|ijd en met een bijna identieke vragenlijst in het gehele Iand plaaîvinden.
 Dit heeft twee voordelen: de resultaten kunnen Iandelijk beter vergeleken worden en er zal meer
 landelijk ontwikkeld en voorbereid worden. Dit zal e|iciëntie en dus financieel voordeel ojleveren. Dit
 aspect mœt nog nader uitjewerkt worden. Landelijk wordt ook gewerkt aan een harmonlsatie van de
 gezondheidsenquête 0-11 larigen, aan de monitoring van de transitie jeugdzorg en aan de gegevens
 die uit het EKD gehaald kunnen worden.
 E-Movo wordt naast momtor ook een rl|lèo-taxatlè Ihstrument
 E-Movo was tot nu tœ een onderdeel van de jeugdmonitor die eenmaal in de vier jaar wordt
 uitgevœrd. JGZ en EBG zijn gestart met de voorbereiding om E-Movo ook te gebruiken als |n risico-
 taxatie instrument bj het contadmoment klas 2. Nu worden alle leerlingen gezien door
 verpleegkundige of arts. In schooljaar 2013-2014 zal er eerst een risicotaxatie met behulp van E-Movo
 gedaan worden en op basis hiervan wordt de leerling al dan niet uitgenodigd.
 VWS heeft ook financiën beschi|aar gesteld vœr een tweede contactmoment in het VO (klas 4). Ook
 hierbij zal het risico-taxatie instrument E-lklovo gebruikt worden. Dit betekent dat elk jaar bj klas 2 en
 klas 4 E-hlovo wordt afgenomen en dat dit, hoewel wij zoveel mogelijk zullen automatiseren, extra
 werk vœr de epidemiologen zal inhouden.
 g
 ja
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3
 Belangrijke on|ikkelingen per programma
 Intensi|rlhg contact met de Academl|he Werkplaa|en (AMCNUmC)
 De intensivering van de samenwerking met de Academische werkplaatsen heeft tot gevolg dat
 tijdens het conlctmoment groep7) wetenschappelijk wordt uitgevœrd en dat de
 snancieringsmogelpkheden van de Academische werllaats gebruik worden. Afgesproken is om elk
 jaar minimaal twee ondecoeken uit te voeren samen met de AodemiKhe Werkplaaë.
 Pr|ramma 2
 Cn|l||trkdlkiàgsplan
 De vœci|er van de Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de voorbereiding en ui|oering van
 |trijding van infectieziekten behorend tot de zœeheten A categorie (bijvœr|eld in|uenza). Deze
 veran|œrdelijkheid wordt nader uitgewerkt in het crisisb|trijdingsplan infectiezieken in ZW.
 Algemene gezondheid|org
 In|lèzlèken
 Een aantal ontwi|elingen vragen extra aandacht bij infectieziekten, namelijk
 de opkomst van zoönœen (infectiezieken bij dieren die besmettelijk zijn voor de
 mens bijvœrbeeld Q-kœos)
 de toename van multir|istentie van antibiotica
 uitbraak van nieuwe ve|ekke| van infectieziekten (EHEC, N1H1).
 Spreekuur SOA/Mn|
 Om te (blijven) voldoen aan het Galiteiîprohel hulpverlening sexuele gezondheid en het aanbod aan
 cliënten hiewœr, wordt het 3* spreekuur SoNsen| voortgezet.
 lf/t?/' r|ulerlhg prœtltutlè
 Vœr het |vorderen van techni|he hygiënezorg conform de WPG wordt een minimale variant
 uitgewerk, waarbij G)k mogeljk de taken worden meegenomen die voorklœien uit de Wet
 Regulering Prostitutie.
 Medl|ch ml|eukunde
 (% mediKhe milieukunde zal zich verder naar buiten toe pro|leren, met name richting de gemœnten.
 Pr|ramma 3
 Brede Centrale Tœgang en Wk|eams
 ()e gemeente Zaanstad heeft de opdracht gegeven om te komen tot een brede Centrale Toegang voor
 Maa|happelpke Opvang vœcieningen en om een OGGZ entree vœr te bereiden. Een projectgrœp,
 b|taand uit Leger des Heils, RIBW, Brijder, gem|nte Zaanstad en GGD hebben in naburige regio's
 gekeken naar de opzet van een Centrale Toegang. Het vœrstel dat is ontwikkeld behelst o.a. dat alle
 meldingen OGGZ, inclusief een vraag vœr maaîchappelijke opvang bij het Meldpunt Overlast &
 |mœizorg, worden gemeld. Elke instelling die het vermœden heeo dat een klant tot de doelgroep
 behoort zal deze dan G)k aanmelden bij de GGD. Hierdoor zal het aantal meldingen tœnemen, maar
 G)k een duideljk ovecicht van de dœlgroep ontstaan. Na een analyse van de problematiek door het
 Meldpunt zal in een 'veldtafeloverleg' met verschillende ketenpadners een trajectb|eleider worden
 aangewezen. Half 2013 wordt de Brede Centrale Toegang ge'l'mplementeerd.
 |lij|ijdig worden in Zaanstad en Purmerend sociale wijkeams ingericht. Dit zal er toe leiden dat in
 eerste instantie het aantal meldingen zal tœnemen.
 Maa|chap|lijke gezondheidszorg
 aanst-ek-Waterland 2012.1.0 MK.Z
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3
 |langrijke on|ikkelingen per programma
 17e daadwerkelijke inrichting van de wjkteams wordt in 2013 vormgegeven. Het is nu onduidelijk op
 welke wjze het Meldpunt een plaats krijgt in deze wijkteams. In de monltoring en 'vinger aan de Xls'
 zorg kan het wijkteam een rol ve|ullen. Op termijn zou hierdoor het aantal meldingen ieî ktlnnen
 afnemen.
 In het AB van 6 januari 2011 is besloten om het aantal meldingen bij het meldpunt vœr 4 jaar vast te
 stellen op 650. Eventuele stijging van het aantal meldingen als gevolg van bovengenœmde
 ontwikkelingen worden binnen deze afspraak opgevangen.
 1*/ |rplkhte GGZ
 In 2014 gaat waaschijnlljk de wet Verplichte GGZ van kracht. Deze - nu nog concept wet bepaald dat
 bij een meldpunt voor openbare ge|telijke gezondheidszorg kan een melding kan worden gedaan om
 de noodzaak te Iaten onderzœken tot verpllchte zorg aan een persoon aan wie nog niet onder de
 verantwœrdelijkheid van een gene|heer-directeur zorg wordt of is verleend tart 5.2.1). Dit Ieidt tot
 extra taken van het Meldpunt. Op dit moment zijn de consequenties nog niet te overzien. Wanneer er
 meer duidelijkheid is over deze wet zal een nader voorstel worden gedaan.
 Steunpunt Hul|elttk geweld
 Het aantal vragen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld neemt toe. Het kengetal in de pr|uctenraming
 is 150 contacten per jaar. Over 2010 zijn 210 contacten geregistreerd en over 2011 296 contacten
 geregistreerd. Daarnaast ontvangt het Steunpunt vanaf medio 2010 alle |litiemeldingen aangaande
 huiselijk geweld. Over 2011 zijn 1150 politiemeldingen ontvangen. Met de tœname van het aantal
 meldingen kan niet voldaan worden aan alle functies die de SHG%, op basis van het VWS rappol't,
 geacht worden te doen.
 In augustus 2011 is door het ministerie van VWS een rapport uitgebracht dat de functies van de
 SHGY beschrij|. Een heldere definitie van de functies zorgt er voor dat burgers er van op aan kunnen
 dat in elke gemeente minimaal deze functies belegd zijn bij het SHG. Dit zorgt ervœr dat een
 slachto|er of betrokkene bij huiselijk geweld exact weet wat hij van het SHG kan ve|achten. |ze
 functies zijn :
 * advies& ondersteuninn: bij de SHG kunnen burgers en prof|sionals terecht met al hun vragen
 |treffende huiselijk geweld, seksueel geweld en geweld in a|ankeljkheidsrelaties;
 v|rlichtlnn: het SHG geeft voorlichting aan beroepsgroepen in de le Iijn en profe|ionals met als
 dœl versterken van de d|kundigheid bij ketenpa/ners. Tevens geefl het SHG voorlichtlng over
 huiselijk geweld aan het publiek gerlcht op bewus|ording;
 * Meldnunt: deze functie krijgt vorm aan de hand van de taken die genœmd zijn in de Meldcode
 huiselijk geweld;
 * Oroaniseren van hulp: is aanvullend op de functie van advies&onde|teuning. Het SHG zorgt dat
 een melding van huiselijk geweld wordt ingebracht bij ketenpa|ne|, zodat een zorg- of
 hulpverleningstraj|t wordt gestart;
 * Bewaken ketenaënraken: het SHG is veran|oordelijk dat het hulpverleningsprœ|, van bij het
 steunpunt gemelde incidenten, door de ketenpadne| ( in onderlinge |menhang) wordt
 uitgevoerd;
 Renistratie: het registeren van personen, die zich melden met vragen rondom huiselijk geweld;
 Monitorinc & nrevalantieonderzo..e--k: het SHG maakt de problematiek rond huiselijk geweld
 inzichtelijk en Ievert input v|r |leid; Volgt de hulpverlening op casusniv|u en voert
 prevalenti|nde|œk uit.
 * -|---kund-i|heidsb..e..v..-o-r..derin. .4) : het SHG vergroot de deskundigheid bij professionals en vrijwilligers
 op het terrein van huiselijk geweld.
 Op dit moment Iigt het zwaa/epunt van het SHG op de functle 'advie| ondersteuning' door 40 uur
 per week |reikbaar te zljn. In de avonduren en weekend wordt de bereikbaarheid verzorgd door de
 g
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 v z
 |anst-ek-waterland 2012.1.0 HKZ
 Planning en Contol Cyclus
 Kaderno| 2014

0

0



3
 Belangrijke on|ikkelingen per programma
 ketenaëpraken en monitoren van deze hulp op casusniveau raakt onderbelicht. Formeel heeft het
 Steunpunt 0,99 te ter |schikking. Het Steunpunt is echter 40 uur per week, gedurende 52 weken,
 bemenst. Dit is niet mogelijk in de huidige situatie. De GGD Iegt prioriteit bij de bereik|arheld van
 het SHG. G|ien de toename van het aantal meldingen, de berei|aarheid van 40 uur per week en de
 functies van het Steunpunt Huiselijk geweld is een uitbreiding naar 1,5 fte noodzakelijk. Bij uitbreiding
 van de formatie kan de presotie-indiactor worden bijgesteld naar 300.
 |e? meldc|e
 ()e vœrgenomen wet Meldcode huiselijk geweld en kndermishandeling |œgt, naast het verplichten
 van een meldc|e voor organi|ti| en prof|sionals, de belangrij|te taken van de SHGY wettelijk
 vast te Iejgen. Het SHG wordt dan een meldpunt vœr alle vormen van huiselijk geweld.
 Waaschilnlijk zal de wet Meldcode medio 2013/ 2014 ingevoerd worden. Dit betekent dat diverse
 |roejsgrœ|n (zoals onderwijs, jeugdzorg, zorginstellingen, politie en justitie) bij vermoeden van
 huisel|lk geweld het SHG zullen consulteren. Er wordt Iandelijk een verdriedubbeling van het aantal
 meldingen verwacht z|ra de meldcode is ingevoerd. Vœr de regio Zaanstr|k-Waterland |tekent
 dit circa 480 meldingen meer per jaar. Het behandelen van een melding kost gemiddeld vjf uur. Dit
 betekent voor het SHG jaarlijks 2.400 uur extra werk. Dit kan niet binnen de huidige formatie van het
 Steunpunt. (bron memorie van toelichting Wet Meldcode)
 A|temmlhg AMK en Steunpunt Hul|ltjk geweld
 Als het gaat om kindermishandeling zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMV actief.
 |menwerking tu|en de SHGY en AMKY is essentieel, omdat er vaak sprake is van een overlap in de
 problematiek wannœr gezlnnen met huiselijk geweld te kampen hebben. Daarom wordt in de concept
 Wet Jeugdzorg het |mengaan van de SHGY en AMKY verplicht. Door het Iandelijke
 Onde|euningsprœramma SHG'S wordt reeds gewerkt aan het bevorderen van de |menwer|ng
 tussen SHGY en AMKY. Zaanstad is daarbij aangesloten. Het streven is een Iandelijke
 |menwer|ngsovereenkomst z|at niet ieclere regio apart afspraken hoeft te maken. Dat kan
 natuurlijk wel. Het Steunpunt zal amankelijk van de landelijke opzet de samenwerkingsovereenkomst
 reglonaal implementeren.
 Ulwœrlàçsplan Hulàelùk geweld
 In het uikœrinjsprœramma Huiselijk Geweld is een van de doelstellingen versterking van SHG ,
 zodat er meer tlld komt voor een spteemgerichte aanpak en casemanagement (8 uur per week).
 Tevens is een van de dœl|ellingen 'versterking aanpak ouderenmishandeling' (8 uur per week). Voor
 2013 is dit door middel van een proj|tsubsidie gehonor|rd. Een nieuw uiNoeringsplan wordt
 ontwikkeld voor 2014 -2017.
 In de GIA brief wordt voor het prœramma Kwetsbaren in veilige handen extra middelen |schikbaar
 v|r de b|trijding van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Met de VNG worden afspraken gemaakt
 over de extra inve|ering bij (centrumlgemeenten. Voor de peri|e 2012 -2014 zijn de volgende
 gelden b|chik|ar. Voor de regio Zaanstreek-Waterland is dit ca. f 275.000 |schikbare middelen in
 het kader van Aanpak geweld in amankellj|eidsrela|es.
 2012 2013 2014
 brede aan ak eweld in afhankelijkheidsrelaties 8,3 milj oen 19,5 miljoen 20,0 miljoen
 Actie Ian 'ouderen in veili e handen' 10,0 miljoen 10,0 miljoen 10,0 miljoen
 Actie lan 'Kinderen veili ' 1,1 miljoen 1 ,1 miljoen 1 ,1 miljoen
 jgjty
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 Belangrijke on|ikkelingen per programma
 Programma 4
 dlkltaal doçslèr 7t|
 (2)e jeugdgezondheidszorg bevindt zich anno 2013 in een roerlge peri|e. De intr|uctie van het
 digitaal dossier JGZ hee| de n|ige problemen gekend en hee| geleid tot een aangepaste manier van
 werken. Ondanks alle veranderingen hebben de medewerkers zich ten volle ingezet om de Galiteit te
 blijven leveren die de burgel-s zijn gewend en die men van ons mag verwachten. In 2013 zal het DD
 JGZ meer gemeengœd zijn geworden en tot een nieuwe routine hebben geleid. Het voornemen is om
 het aantal consulten jer dagdeel terug te hebben gebracht op het oorspronkelijke niveau als voor de
 invœring van het dig|taal dossier. In 2014 zal de planning niet meer kampen met fouten in het
 systeem of anderszins ver|orende factoren. Het voornemen is dat het aantal consulten per dagdeel
 gelijk zal zijn als vœr de invœring van het digitaal dossier, namelijk 11 per dagdeel. Met de invoering
 van het digitaal dossier bleek niet meer dan 10 consulten per dagdeel haalbaar. Medio 2013 moet
 duidelijk worden of het œrspronkelijk aantal consulten per dagdeel haalbaar is. Mœht het
 œ|pronkelijk aantal consulten niet haalbaar zijn dan gee| dit |ructureel hogere Iasten omdat meer
 formatie nodig is. De Iasten worden indicatief ge|antisc|rd op een bedrag van f 105-000
 (uitgaande dat een uitbreiding van 0,55 fte arts, 0,55 fte verpleegkundige en %55 te
 consultatiebureau-assistent no|zakelijk is).
 Je|dg|ondheid|org
 Sœ-làl medlà
 Komende jaren zullen de mogelijkheden van het gebruik van s|ial media verder toenemen. Binnen
 de JGZ zullen we zœken naar de kansen om die on|ikkelingen verder te int|reren. Dat gaat o.a.
 om het bieden van een ouderpo/aal, waarin ouders zelf afspraken kunnen maken, zelf informatie
 kunnen bijhouden of het automatisch versturen van SMs-berichten voor het nakomen van afspraken.
 Het gaat ook om het inzetlen van social media om met name de oudere leeoijd|ategorie te |reiken.
 (7e kœten die daarmee zijn gemoeid, zullen mœeljk door verschuivingen gevonden gaan worden.
 Meer taken
 In de afgelopen jaren zijn er meer taken bij de jeugdgezondheidszorg terecht gekomen. De aandacht
 was er al voor gezinnen waar meer zorg vœr nodig is. De recente jaren Ijkt er een trend zicht|ar
 dat het aantal gezinnen met extra zorg toeneemt. Dat kan komen doordat er daadwerkelpk meer
 gezinnen met zorg zijn of dat we maat|hap|lijk gezien meer alert zijn geworden op de bij|horende
 signalen. Matchpoint is een systeem dat een formeel kader geeft aan de zorgcoördinatle. De aandacht
 voor kindermishandellng, pesten, seksueel misbruik of agressie in het algemeen maakt een ieder meer
 gericht op mogelijk mi|tanden, Het vraagt van medewerke| meer aandacht en tijd, maar ook
 verdere Kholing en deskundigheid en het ojtimaal inzetten van deze deskundigheid. De bredere
 inzet|arheid van deze deskundlgheid zal lelden tot een betere aanpak van problemen en een snellere
 inzet van de juiste ondersteuning aan ouders.
 |sl||kenpakket
 17e rpksoverheid komt in 2013 met een nieuwe vasîtelling van het basislkenpakket voor de
 jeugdgezondheidszorj. Deze on|i|eling is binnen de JGZ reeds opjepakt in het kader van het
 projeû't rond de flexibllisering. Dit project is er op gericht om meer ti)d en aandacht te knnnen
 besteden aan de kinderen en gezinnen die aandacht daadwerkelijk n|ig heb|n. De gezinnen en
 kinderen die zonder al te veel problemen door de kindertijd heen rollen, kunnen toe met de meest
 basale zorg en aandacht. Deze ve|chuiving vraagt in de praktjk een forse aanpassing in de
 werkwijze, die in 2014 en verdere jaren ge'l'mplementeerd zal gaan worden. Het zal Ieiden tot een
 verschuiving van werlaamheden ten gunste van de mensen die het meer nodig hebben.
 tlî,
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 Belangrijke on|ikkelingen per programma
 Contactmoment ls/l6ùànke
 122 rp|overheid heeft besloten dat er een contactmoment op ls/l6-jarige Iee|ijd dient te zijn. De
 JGZ zal in de komende jaren een invulling aan dit contactmoment geven op een wijze die passend is
 in de huidige tijd. Het bijbehorende budget dat gemeenten hiervœr beschikbaar hebllen gekregen
 wordt daa|tlor mœelljk ingezet,
 Overgewlèht en alcohokreventlè
 ()e gemeenten in de regio hebben sterk ingezet op de regionale aandachtspunten overgewicht en
 alcoholpreventie. Binnen de bestaande programma's van EBG en JGZ zijn veschuivlngen voorg|teld
 dœr bestaande middelen anders in te zetten. De gemeenten hebben daarbij onder andere be-sloten
 de aandacht voor opvœdingsondersteuning per gemeente te willen regelen. De mogelkkheden om
 reglonaal mœelijkheen in te zetten zijn daarmee ingeperkt.
 Taal- en spraaks|clàllYten
 1* aandacht voor de taalachte|lnden en het onde|ijsachtestandsbeleid heeft geleid tot de
 projectmatige inzet van Iogopedische spreekuren op bijna alle Iœaties in Zaanstreek-Waterland. Het
 vrœg signaleren van problemen op taal- en spraakgebied maakt het mogelijk deze problemen in een
 vrœg stadium tegen te gaan. Onderzoek heeft aangetœnd dat dit daadwerkeljke |zuinigingen
 oplevert in het kader van zorgen op een latere Ieeftijd, minder deelname aan zorgtrajeden op Khœl
 of speciaal ondelwijs. Komende jaren zullen we de inzet van de taal-en spraak|ctà|s|n
 lœopedi|en op deze manier blijven continueren. Juist door de combinatie van de vroegsignalering op
 taal- en spraalchte|tanden op het consultatiebureau, de verwijzing naar WE-voorzieningen en de
 screening dœr taal- en spraal|cialisten levert een inhoudelijk zeer sterke signalering op.
 AI deze on|ikkelingen vinden reeds plaats en zullen komen jaren gecontinu|rd gaan worden. Het
 merendeel speelt zich af binnen de huidige kaders die de JGZ kent. Met deze on|ikkellngen
 ontstaat er een steeds sterker en inhoudelijk breder en steviger voorziening, die vanuit de preventieve
 inzet van middelen, Iaagdrempelig en dichtbij, ouders en kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling.
 Vœr het ls/l6-jarigen consult is extra financiën aan de gemeenten toebedeeld, waarover de
 gemeente verantwœrding af dienen te Ieggen aan het rijk.
 We gaan er vanuit dat deze gelden beschikbaar komen vœr het doel waarvoor ze zijn bedoeld.
 |centrall|tlè van delèugdzorg/d|rlo|nde en Ihtegrale zolgl|nen
 (1 d|entralisati| die op dit moment een belangrijk punt van aandacht zijn, zullen in de komende
 jaren van de landelijke en gemeenteljke overheden, betrokken instellingen en zorgvecekeraars veel
 ins|nningen vergen. Voor de jeugdgezondheldszorg is de decentrall|tlè van dejeugdzo| direct van
 belang doordat de JGZ een belangrijke vindplaats is van signalen, problematiek en het inzetten van
 zorg. D|r sijnalen en knelpunten van ouders in een zo vroeg mogelijk stadlum op te pikken en te
 helpen ombulgen naar verbeteringen en oplo|injent zullen we meer voorkomen dat problemen uit de
 hand lopen- De samenwerking die op gemeentelilk nlveau is ingezet met het ontstaan van de C.J(G)'s,
 krjgt met de on|ikkeling van doorlopende en integrale zorglijnen een versterkte basis om de zorg,
 samen met ouders, in een vro|tijdig stadium optimaal in te zetten- Het vraagt een verdere scholing
 en deskundigheid op dit vlak voor de medewerkers. Ook zij hebben een meer generalisti|he bagage
 n|ig, overigens zonder het eijen spcialisme te verliezen. |or de ve|chuivingen binnen de JGZ
 zullen we nu beter in staat zkn zorg op maat te Ieveren in een preventieve setting- Op deze manier
 draagt de JGZ bij aan het vœrkomen van onnodige zorg.
 ()e jeugdgezondheldszorg Is als |langrijke partner van de C.J(G)'s zeer actief in het stimuleren van
 deze samenwerking en integratie van bestaande vormen van hulp en ondersteuning. Eén gezin, één
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 Belangrijke on|ikkelingen per programma
 actleve instellingen G)k op lokaal nlveau de samenwerking met elkaar zœken, daarin gestimuleerd
 d|r de gem|ntelijke overheid. De behoeften en wensen van de gemeenten en hun burgers zijn
 hierin Ieidend. Het vraagt van de jeugdgezondheidszorg een sterke vraagjerichtheid, een inspelen op
 de gesignaleerde behœften per gemeente of zelfs per wijk. De komende laren zal dat er te leiden
 dat de brede range van adiviteiten binnen de JGZ meer en meer toegespitst zal worden op de
 aoonderlijke gemeenten, gecentreerd rond het C,J(G). Binnen de organisatie van de GGD zal de
 diens|erleninj meer worden gebundeld en vraaggericht worden ingezet op de specifieke
 gemeenten/wllken.
 Binnen de diverse gemeenten worden er sociale wijkteams ingericht, Ook deze teams zijn een
 element in het meer gericht gaan werken binnen de wijken en buurten, om burgers beter van dienst
 te kunnen zjn. œmeentelijke Ioketten zouden een directe link met deze teams mœten hebben. ()e
 jeugdgezondheidszoyg wil een bljdrage leveren aan deze wijkteams, waarbj het nog wel punt van
 aandacht is in hoeverre een wijkteam de volle breedte van alle zorgvragen in één voociening kan
 bundelen.
 |ze on|ikkelingen kunnen eveneens plaaë vinden binnen de huidige kaders die vœr de JGZ
 gelden. De bestaande Galiteiten kunnen we inzetten om tot een bredere inzet en dlensNerlening te
 komen Juist de gemakkelijke toegankelijkheid en Iaagdrempeligheid van de jeugdgezondheidszorg is
 een uiîtekende ingang om deze inzet e|ectlef en e|iciënt te Iaten zljn.
 Programma 5 Gen|skundige hulp bij ongevallen en rampen
 Verandenhg van rol
 Onder invlœd van de WVR verschuift de rol van de GHOR van een uitvœrende organi|tie naar een
 organi|tie waar de nadruk Iigt op regievoering en advi|ring. In dat kader worden met de
 ketenpartners in de witte kolom convenanten afgesloten waarin wordt vastgelegd op welke wijze deze
 ketenpadners verantw|rde zorg onder opge|haalde omstandigheden (rampen en crises) blijven
 leveren.
 Evaluatlè convenant publlèke gezondheld
 Het convenant publieke gezondheid dat de GHovveillgheldsr|io ZW met de GGD heeft afgesloten
 wordt geëvalu|rd en eventueel bijg|teld. De prœe&sen waarvoor de GGD in dit verband
 verantw|rdelijk is zijn grooîchalige Infectlezie|e-uitbraak, psycho|lale hulpverlening, medische
 milieukunde en gezondheid|ndecoek na rampen.
 GGD rampenopvangplan
 ()e GGD heeft een actueel rampenopvangplan (GROP) waarin eerdergenoemde processen zijn
 uitgewerkt Jaarljks mœten de betrokken meewerkers aan de œfeningen meedoen, conform het
 vastg|telde jaarplan OTO. Tot en met 2015 ontvangt de GGD vœr de uitvœring van het jaarplan
 OTO een subsidie van het Traumacentrum VU/AMC.
 Evaluatlè a|praken met de Vel|gheldsr|lb
 Tussen Veiligheidsregio ZW en GGD zijn afspraken gemaakt over de GHOR bijdrage aan de GGD.
 |ze aëpraken worden periodiek geëvalueerd en zonodig bijgesteld,
 j a
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 |langrijke on|ikkelingen per programma
 Paragraaf
 Op het gebied van de interne organisatie zijn een aantal ontwikkelingen voor 2014 te melden-
 Beri#svoering
 Werkkostenr|eling van kracht
 Met injang van 2014 wordt een nieuwe belastingmaatregel van kracht, de werkkostenregeling. De
 invœnng van de werkkostenr|eling vereist aanpassingen in de admlnistratie en het aanpassen van
 personele r|elingen. Een inventari|tie is in 2012 ge-start en zal in 2013 verder tot tli|oering worden
 gebracht, Vœtalsnog blijft de GGD binnen de fiscale forfaitaire ruimte.
 Au|matserlhçsplan
 ln 2013 zal een meerjarig automati|ringplan worden vastgesteld. Omdat ICF- voorzieningen binnen
 organi|tl| steeds |langrjker zljn, wordt in 2013 een automatiseringsplan opgesteld-
 Het automatiseringsplan 2013 heeft tot doel om inzicht te geven in de vœr de organisatie optimale
 invulling van de on|i|eling van de ICT infrastruduur in de komende jaren en |schrijft en
 Gantifkee/ de verschillende stappen die vanuit de huidige situatie in de komende jaren genomen
 moeten worden om het plan te kunnen realiseren
 Flexlbele inzet pelsoneel
 Veranderingen volgen elkaar in snel tempo op. De |menleving wordt complexer. Het Rijk hevelt
 taken over naar gemeenten, tegen een Iager budget. Een deel van de taken wordt door de gemeente
 bij de GGD belegd. Complexiteit, integrale benadering? krappe btldgetten zet de diens|erlening
 onder druk. Verder is er sprake van voorîchrijdende digillisering en de vergrijzing, het vooruiticht
 van een krapper wordende arbeidsmark. On|ikkelingen waarop ook de GGD tijdig mœt inspelen, De
 GGD wil een slagvaardige en flexibele organisatie zijn, die goed om kan gaan met veranderingen, met
 de fœus op het Ieveren van Galitatief h|gwaardige diensten en pr|ucten. Het streven is
 medewerke|, binnen grenzen, flexibel te kunnen inzetten.
 StrateglYche benchmark
 GGD Nederland heef't in samenwerking met een aantal GGD-en een strategische benchmark
 ontwikkeld. Deze is medio 2013 operationeel. De benchmark is een instrument waarbij GGD'en zich
 met elkaar kunnen vergelijken en daarmee van elkaar Ieren.
 In de (digitale) benchmark zijn 10 strategische- en 40 basisindicatoren opgenomen. De strat|ische
 indicatoren zeggen iets over de Iange termijn en de basisindicatoren zeggen iets over de wijze waarop
 de GGD zjn basistaken ultk'llert en een bjdrage levert aan de gezondheidswinst.
 De GGD Zaanstreek-Waterland overweegt gebruik te gaan maken van de slndaardindiotoren, zodat
 verjelijk met andere GGDYII mogelpjk is. Hieraan zijn echter wel kosten verbonden.
 |zlen wordt of de indicatoren kunnen worden opgenomen in de programmabegroting 2014. In 2013
 is een start gemaakt om betere presltie-indicatoren te benoemen, de indicatoren uit de benchmark
 zullen hierop aanvullend zijn.
 14 j
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 Invulling |akstellende b|uiniging
 Inleiding
 Tjdens de vergadering van het algemeen bestuur van 26 september 2012 is, bij de vaststelling van de
 begroting 2013, ingaande 2014 een taaltellende bezuinlging voor een bedrag van 2,5 % neerjelegd.
 Dit betekent een korting van f 255.370 (2,5% van de totale bijdrage gemeenschappelijke regellng
 2014):
 2914
 Totale bijdrage gem|nschappelijke regeling 10.214.788
 Taa|tellende |zuiniging 2,5 % -255.370
 9.959.418
 Het bedrag van f 255.370 wordt als volgt ingevuld :
 Programma 1
 Mrmatlèvermlhderlàg
 1| taaltellende |zuiniginj binnen dit programma is alleen mogelijk door het verminderen van
 formatie. In verband met (tlldelijk) niet ingevulde vaotureruimte, momenteel is 0,2 te
 beleidsmeewerker niet opgevuld. De a|eging wordt nog gemaakt of de formatievermindering wordt
 toegepast bij beleid of blj gezondheidsbevordering en niet van beleid. Vermindering van de formatie
 gezondheids|vordering heef't tot gevolg dat er minder preventieprœramma's op het gebied van
 gezondheidsbevordering worden uitgevœrd.
 Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering
 |zuini in Pro ramma 1 m.i.v, 2014
 Teru bren en formatie -17.500
 Programma 2
 Nieuw contract là|ratoriumonderzœk
 Binnen het programma algemene gezondheidszorg wordt de bezuiniging ad ç 20.000 gevonden in het
 verminderen van de kosten van laboratoriumonderzoek voor SOA. In 2013 mœt een nieuw contract
 worden afgesloten en zullen andere partijen benaderd worden. Dœr de komende contraclanpassing
 is het mœeljk een substantiële besparing op deze kosten te bereiken door voortaan het RIVM tarief
 te (gaan) hanteren. Deze lnvulling heeft geen efïect op de prestaties.
 Algemene gezondheid|org
 Bezuini in Pro ramma 2 miv, 2014
 O|ratoriumkoken s| -20.000
 1 s
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 Invulling |akstellende b|uiniging
 Programma 3
 PR activltelten van het steunpunt
 Ele bezuiniging wordt gezocht In de materiële kosten. In de begroting is o.a een budget opgenomen
 voor PR adiviteiten van het Steunpunt. Eens in de twee jaar wordt een grote PR campagne gevoerd.
 Vœr 2013 staat dit op het programma. In 2014 wordt dit niet uitgevœrd. Met betrekklng tot de PR
 zullen nadere keuzes moeten worden gemaakt.
 Maa|chappelijke gezondheidszorg
 |zuini in ramma 3 miv. 2014
 Minder PR activiteiten steun unt -12.870
 P|ramma 4
 GGD Iocatlè Purmerend
 Een bezuiniging is mogelijk op hulw|tingskosten door het pand aan de Waterlandlaan in Purmerend
 te verlaten en een goedkoper pand te betrekken. Op dit moment is er een alternatief op het oog en
 de contractb|prekingen vinden begin 2013 plaaî.
 Je|dg|ondheid|org
 Telefonl|che |relkbaarhetd a|emenelèugdverple|kundlte
 De tele|nische berelkbaarheid van een algemene jeugdverpleegkundige is tot nu toe dagelijks voor
 8 uur per dag ingero|terd. In 2014 zullen we deze berei|aarheid beperken tot 4 uur per dag. Een
 eerste t|t heeft reeds bewezen dat het voor ouders geen grœt bemaar is als zij 's G|htends te
 horen krijgen van het jlanbureau (dat altijd bereikbaar is) dat zij Y middags worden terugge|ld dœr
 de jeugdverpleegkundlgen. Sp|gevallen krijgen een directe doorverbinding met de dienstdœnd
 stafarts.
 Innèhtthg con|ctmomenten
 Een verdere bezuiniging op ||oneelsk|ten door een andere inrichting van contactmomenten. In
 2013 worden nieuwe plannen uitgewerkt om de inzet van bestaande deskundigheden anders te
 |ltioneren, waardoor b.v. de inzet van artsen eftkiënter kan plaats vinden- Vooral voor deze
 |roepsgrœp zal dit n|ig zijn door het verwachte tekort op de arbeidsmarkt. Dit zal niet ten koste
 gaan van de gestelde kwalltelîeisen. (7e bezuiniging is nu niet geheel in te schatten, maar wordt
 |loralsnœ ingeboekt vœr 0,5 fte.
 |œuini in Pro ramma 4 m,iv. 2014
 GGD locatie Purmerend -50.000
 Tele|nische bereik|arheid -35.000
 Inrichting contadmomenten -48.000
 -133.000
 Programma 5 Gene|kundige hulp bij ongevallen en rampen
 Er is geen bezuiniging van toepa|ing. De kosten zijn conform het budget dat wordt on|angen van
 de veiligheidsregio en het GHoR-bureau Amsterdam-Amstelland.
 aanst|ek-Waterland
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 Invulling |akstellende b|uiniging
 Paragraaf
 Organl|tlèb| verlagen van de opleldlhgskosten
 Hoewel de GGD jroot belang hecht aan goed ojgeleid en ge|ali|ceerd pe|oneel zien wij ons
 gen|zaak om lnvulling te geven aan de bezulnigingsopdracht om dit budget met f10.000 te
 |rlagen. Organi|tiebree is een budget opgenomen van f 260.000.
 B|ri#svoering
 Vermlàderen fomatlè
 Er wordt vœr gekozen om de formatie vœr facilitaire zaken terug te dringen met 1,0 Qe. Deze
 |rmatie is Iange tijd niet injevuld in verband met Iangdurige ziekte en deels Injevuld door de inzet
 van een slgiaire. Hœwel dlt consequentie heeft voor de snelheid van afhandellng van meldingen
 wordt toch vœrgesteld om de bezuiniging op de overhead te realiseren.
 Ink|ptral|ten
 In 2012 hebben een tweetal inkooptrajecten plaaîgevonden. Enecijds voor de ar|iens|erlening
 en andecijds vœr de accountanëcontrole. In 2013 zullen opnieuw twee inkooptrajecten worden
 dœrlopen, te weten voor telefonie (mobiel en vast) en voor schoonmaak. Op de Inkœptrajecten
 vanuit 2012 wordt een bezuiniging gerealiseerd van
 |zuini in Para raaf |ri-fwoerin miv. 2014
 Opleidingskosten -10.000
 Ve|inderen formatie 1,0 fte -52.000
 lnkoopresultaten 2012 -5.000
 Progno| inkoœresullat 2013 -5.000
 -72.000
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5
 Bijdrage per gemeente voor 2014
 Onderkaand wordt inzicht jegeven in de neprœnosticeerde bijdraje voor 2014. Bij de gem|ntelpke
 bijdrage 2014 Is een vergelllk gemaakt ten opzichte van 2013. Hierln is de bezuinigingsopdracht van
 2,5 O/O verwerk't op totaalniveau.
 De mate waarin de bezuiniging per gemeente wordt gerealiseerd is a|ankelpjk van de on|ikkeling
 van de inwoner|antal. Opgemerkt wordt nadrukkelijk dat de bedragen indicatief zijn- Bij het
 opstellen van de programma|roting 2014-2017 ztlllen verschillen ontstaan dœr bijvœrbeeld de
 uiteindelijke tœrekening van overhead.
 Onderstaand wordt Inzlcht gegeven in de ontwikkeling van de inwone|aantal. Voor de bijdrage in
 2013 is het voorlopig inwone|aantal op 1 januari 2012 (t-1) bepalend. Vœr de bijdrage 2014 het
 voorlopig inwone|aantal op 1 januari 2013.
 Inwone|an|l l-jan-lz l-jan-l: stijg (+) 1-ja|-12 l-jan-l: stijg (+)
 |r gemeen| voorl voorl daling (-) voorl voorl daling (-)
 totaal totaal 0-19 -aar 0-19 -aar
 |ms|r 8.717 8.446 -3% 2.091 1.920 -8%
 Edam V'dam 28.702 28.996 1% 7.289 7,491 3%
 Landsmeer 10.327 9.909 -4% 2.343 2.056 -12%
 Oostzaan 9.103 9.114 0% 2.206 2.176 -1%
 Purmerend 79.206 78.681 - lo/o 18.242 18.247 0%
 Waterland 17.011 16.322 -4% 3.855 3.494 -9%
 Wormerland 15.790 16.249 3% 3.747 3.929 5%
 Zaanstad 148.200 147.996 OOA 34.773 34.890 0%
 Zeevang 6.349 6.211 -2% 1.577 1.498 -S%
 323.405 321.924 76.123 75.701
 In ondestaande tabel wordt inzicht gegeven in de on|ikkeling van gemeentelijke bijdrage per
 gemeente.
 Totale bi|rage per 2|13 2|14 stijg (+)
 emeente dalin -
 Beemster 270.894 251.264 -7,2%
 Edam V'dam 901.381 915.177 1,5%
 Landsmeer 298.048 266.329 -10,6%
 Cbstaan 284.265 279.501 -1,7%
 Purmerend 2.430.704 2.410.822 -0:8%
 Waterland 492.068 450.199 -8,5%
 Wormerland 489.968 506.465 3,4%
 Z-aans'lrad 4.750.191 4,728,812 -0,5%
 Zeevang 206.779 197.099 -4,7%
 10.124.298 1|.005.668
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