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AMENDEMENT

Raadsvergadering van: 7 mei 2019

Behorendebijagendapunt: 5

Onderuverp Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de kadernota
2020 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Gelezen het voorstel van het college.

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8.

Overwegende, dat:
. Het Rijk voor de gemeentefinanciering de stelregel "trap-op-trap-af' hanteert;
. De financiële situatie van de gemeente Beemster mede daardoor nijpend is;
. De raad in de komende bespreking van de kadernota van de gemeente wellicht knellende

besluiten moet nemen om die nijpende situatie op te lossen;
. De GGD een van de gemeenschappelijk regelingen is waarin de gemeente Beemster

participeert en die wordt gefinancierd vanuit de algemene middelen van de deelnemende
gemeenten;

. De GGD in haar kadernota constateert dat er autonome factoren zijn die de kosten van de
GGD laten groeien en daarom uitgaat van een (beperkte) groei van het budget en daarmee
een (beperkte) groei van de bijdrage van de gemeente;

¡ De GGD daarmee niet uitgaat van het principe van "trap-op-trap-afl' en er een situatie ontstaat
waarbij een uitgave van de gemeente niet daalt gelijk de inkomsten, maar zelfs stijgt;

. De raad van Beemster het werk van GGD zo van belang vindt dat een bezuiniging op het
budget vooralsnog niet nodig is, maar dat een stijging ook niet aan de orde zou moeten zijn;

. Dat de gemeenteraad de kadernota en begroting van de GGD niet vaststelt, maar wel een
zienswijze op die documenten kan indienen.

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijziging vast te stellen:
De voorgestelde zienswijze te vervangen door: De gemeenteraad van Beemster neemt kennis
van uw kadernota, en verzoekt u in aanloop naar de begroting 2020 een voorstel voor te
bereiden hoe uw begroting niet groeit t.o.v. 2019 en hoe u denkt de autonome ontwikkeling
in de loon- en prijsindexering in 2020 op te kunnen vangen.
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