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Geachte Raad, geacht College, 
 

Met deze brief bieden wij u de Kadernota 2020 van de GGD Zaanstreek-Waterland voor zienswijze 
aan. Het Algemeen Bestuur heeft de Kadernota 2020 op 24 januari 2019 voorlopig vastgesteld. 

  

De Kadernota schetst op hoofdlijnen de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in de taken die de 
GGD op basis van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland uitvoert en geeft een 

doorkijk naar de bijdragen van de gemeenten in de komende jaren. 
  

In de Kadernota wordt een aantal ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid geschetst, 

volgend op de lokale gezondheidsnota’s en de daarop gebaseerde strategische agenda 2018 -2021 
van de GGD. De GGD zal de komende periode, in samenspraak met de gemeente(n) de genoemde 

ontwikkelingen verder uitwerken en in afstemming met de gemeente(n) voorstellen voor nieuw beleid 
doen. Tevens zal een doorlichting van alle huidige taken binnen de Gemeenschappelijke Regeling 

plaatsvinden teneinde te besluiten of en zo ja op welke taken bezuinigen mogelijk zijn en/of oud 
beleid in te ruilen is voor nieuw beleid. Daarbij wordt ook het eventueel opnemen van huidige 

contracttaken binnen de Gemeenschappelijke Regeling betrokken. 

 
In deze Kadernota is een aantal autonome ontwikkelingen genoemd en voorzien van financiële 

kaders. Dit betreft de loon- en prijsindex. Tot deze Kadernota werd gewerkt met een loon- en 
prijsindex van 1%. Deze indexering blijkt niet toereikend te zijn door de stijging van de loonkosten. 

Om die reden hanteren wij vanaf 2020 de meer reële loonindex van 3% en prijsindex van 2,5%.  

 
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over de Kadernota 2020 schriftelijk 

ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland. Om uw 
zienswijze tijdig aan te kunnen bieden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland 

ontvangen wij de zienswijze graag uiterlijk op 15 mei 2019. Alle ontvangen zienswijzen worden 
besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2019.  

 

Met vriendelijke groet, 
namens het algemeen bestuur GGD Zaanstreek-Waterland, 

 

                             
  

S. Mutluer       F.H.J. Strijthagen 
voorzitter       secretaris 


