
Aanbiedingsmail 31 mei 2021 
 
 
Geachte raden en college regio Zaanstreek-Waterland, 
 
Tijdens de raadsvergadering op donderdag 27 mei heeft de gemeenteraad van Landsmeer 
door middel van een amendement bijgevoegde zienswijze vastgesteld behorend bij de 
kadernota 2022 GGD Zaanstreek-Waterland.  
 
Onderdeel van de zienswijze betreft het toesturen van deze zienswijze naar de raden en 
colleges binnen de regio Zaanstreek-Waterland.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Griffie gemeente Landsmeer. 
 
 
 
 
 
 

 



1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
Algemeen Bestuur 
GGD Zaanstreek-Waterland  
Postbus 2056     
1500 GB  Zaandam  
 
 
uw brief van   :  10 maart 2021  
uw kenmerk   :  Dir-2021-000075 
ons kenmerk  :  
datum             :  27 mei 2021 
onderwerp     :  Zienswijze gemeenteraad Landsmeer kadernota 2022 GGD Zaanstreek-
Waterland 
 
 
 

Geacht Bestuur, 
 
In uw brief van 10 maart 2021 stuurde u de Kadernota van GGD Zaanstreek-Waterland voor een 
zienswijze toe. De stukken zijn behandeld in de raadsvergadering van 27 mei 2021. Procedureel 
qua planning was het niet mogelijk om de zienswijze desgevraagd uiterlijk 30 april 2021 aan uw 
bestuur te zenden. Wij verzoeken wederom uw bestuur vriendelijk om volgende keren, of de 
Kadernota eerder toe te zenden of de termijn voor indiening zienswijze later in het jaar te 
dateren.  
 
Inhoudelijk onderschrijft de gemeenteraad van Landsmeer de noodzaak om investeringen te 
doen op de onderdelen infectiebestrijding, jeugdgezondheidszorg en kantoorautomatisering. 
 
Voor de gemeente Landsmeer betekent dit dat de financiële uitdaging waar zij reeds mee te 
maken heeft nog groter wordt. Binnen onze huidige (meerjaren-)begroting bestaat er echter 
absoluut geen ruimte voor de extra gevraagde middelen.  De gemeenteraad van Landsmeer kan 
dus geen extra structurele middelen aan de GGD toebedelen.   
 
Wij verwachten dan ook van uw bestuur om, zowel voor de in Kadernota geschetste autonome 
ontwikkelingen als voor het structureel op te nemen project, dekking te vinden binnen de 
huidige budgetten van de huidige (meerjaren-)begroting van de GGD. Wij zien het resultaat van 
uw zoektocht in de conceptbegroting 2022 van de GGD tegemoet. 
 
Daarnaast heeft de raad kennis genomen van de knelpunten zoals genoemd in uw 
aanbiedingsbrief bij de Kadernota 2022, die mogelijk tot extra financiële consequenties zullen 
leiden. Zowel de omvang en inhoud van de genoemde punten als de mogelijk financiële 
gevolgen, baart de gemeenteraad van Landsmeer zorgen. Wij roepen daarom uw bestuur op om 
de gemeenteraden nader te informeren over dit proces, het tijdpad en de mogelijke 
verschillende richtingen in de doorontwikkeling van de GGD. 
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Tot slot geeft de zienswijze van Landsmeer impliciet aan dat de Rijksoverheid heel veel van de 
gemeente, de gezamenlijke gemeenten in een GGD, verwacht uit te voeren. Maar dat voor dat 
alles, de door het Rijk aan de gemeenten toebedeelde gelden daarmee wel  in verhouding 
dienen te staan. De kadernota van de GGD Zaanstreek-Waterland geeft goed aan dat een 
voldoende uitvoering van de toebedeelde taken anders ernstig gevaar loopt. 
 
Wij vragen daarom van uw bestuur, de gezamenlijke gemeenten in de GGD Zaanstreek-
Waterland om een brandbrief met het genoemde gevaar, de knelpunten en ook de gevolgen 
voor de gewenste doorontwikkeling van de GGD naar betrokken organen te Den Haag te zenden 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de gemeenteraad van Landsmeer, 
 
 
 
 
F. (Femke) Koekoek- van de Kolk MA  L. (Léon) de Lange  
griffier      burgemeester 

 
 
 

 
 
 

 
 


