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Onderwerp: Vooraankondiging zienswijze gemeenteraad Waterland op begroting 2020 GGD Zaanstreek- \Vaterland 

Geachte leden van de gemeenteraden in Zaanstreek-Waterland, 

Onlangs hebben wij als deelnemende gemeenten de begroting 2020 van de GGD Zaanstreek-Waterland 
ontvangen, met het verzoek om uiterlijk 24 juni 2019 een zienswijze daarop te geven. 

De raadsleden van de klankbordgroep GGD van de gemeente \Vaterland hebben kennis genomen van het 
voorstel van het bestuur van de GGD om de begroting 2020 door te lichten en de opbrengsten van deze 
doorlichting te verwerken in de kadernota 2021. 

Wij zullen in onze gemeenteraadsvergadering van 23 mei 2019 bij de vaststelling van onze zienswijze onze 
teleurstelling uitspreken dat in de begroting 2020 geen taakstelling is opgenomen en dat de discussie over 
eventuele besparing (opbrengst van de doorlichting) is doorgeschoven naar 2021. 

Wij zullen tevens voorstellen om in het vierde kwartaal van dit jaar een extra bijeenkomst met alle 
gemeenteraden (of een delegatie daaruit) uit te schrijven. Tijdens deze bijeenkomst kan besproken worden 
hoe de opbrengst van de doorlichting ook op een andere wijze kan worden verwerkt, bijvoorbeeld via een 
begrotingswijziging op de begroting 2020 of in een teruggave naar de deelnemende gemeenten. 

\Vij komen met dit voorstel omdat wij (behalve financiele redenen) van mening zijn dat de grip van 
gemeenteraden op "verbonden partijen" in het algemeen en de GGD in het bijzonder moet worden 
verbeterd. Ons voorstel probeert een bijdrage te leveren om "het democratisch gat" te verkleinen. 

Wij verzoeken u om ook in uw zienswijze op de begroting 2020 te vragen om een dergelijke bijeenkomst. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Henk van Berkum, h.van.berkum@waterland.nl of telefoonnr. 06 
24120779. 

Met vriendelijke groet, 

Harm Scheepstra (Waterland Natuurlijk) 
J airo Oranje (VVD) 
Trudy Willig-Tol (GroenLinks) 
Gerard Meij (D66) 
Jacob van Altena (CDA) 
Henk van Berkum (pvdA 
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