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 Geachte heer, mevrouw,
 Thans wordt aan u voorgelegd de Gemeenschappelijke regeling van de GGD Zaanstreek-
 Waterland. Het Algemeen bestuur stelt de colleges van B&W voor over te gaan tot wijziging
 van deze regeling, echter niet dan na verkregen toestemming van hun gemeenteraden zoals
 in artikel 1, tweede en derde Iid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald.
 U wordt verzocht uiterlil'k 1 maart 2012 uw besluit over de gewijzigde Gemeenschappelijke
 regeling (2011.1.0) aan de GGD kenbaar te maken. Vervolgens zal het Algemeen bestuur
 van de GGD Zaanstreek-Waterland de reçeling vas|tellen. Daarbij wordt nog opgemerkt dat
 artikel 41, tweede Iid (thans: artikel 37.2) van de Gemeenschap|lijke regeling van de GGD
 Zaanstreek-Waterland voorschri' dat voor een wijzigihg van genoemde regeling tenminste
 |eederde van het aantal deelnemende gemeenten, veoegenwoordigende tenminste
 |eederde van het aantal inwoners van het rechîgebied op 1 januari van dat jaar, tegen
 deze wijziging geen bemaar hebben kenbaar gemaakt. Ingevolge het derde Iid van artikel
 41 (thans artikel 37.3) van de Gemeenschap|lijke regelinj treedt de wijziging in werking op
 de eerste dag van de maand volgend op die, waarin de wkziging is opgenomen in de
 registe| als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschap|lijke regelingen.
 De Gemeenschappelijke regeling van de GGD Zaanstreek-Waterland dient te worden
 gewijzigd gelet op het feit dat met ingang van 1 januari 2012 de Wet publieke gezondheid
 wijzigt. Verder is de toelichting op de regeling verwijderd nu hierin werd herhaald hetgeen in
 de regeling al is terug te vinden. Ook is een vermelding gemaakt van het Sociaal Plan voor
 de integratie van de 0-4 van Evean.
 Daarnaast is op vecoek van het Algemeen bestuur de verdeelsleutel JGZ gewijzigd. In haar
 vergadering van 7 juli 2011 heeft het Aljemeen |stuur besloten dat voor het jaar 2012 voor
 de uitvoering van het basispakket 0-19 Jaar eenmalig de verdeelsleutel wordt gehanteerd,
 die gebaseerd is op de criteria die werden gebruikt voor het verdelen van de BDU/CJG,
 namelijk aantal inwoners 0-19 jaar per deelnemende gemeenten, aantal Iage inkomens en
 minderheden. Dit terwijl de BDU gelden met ingang van 2012 komen te vervallen. Met
 ingang van 2013 zal de bijdrage voor de JGZ worden berekend naar rato van het aantal
 inwoners 0-19 jaar.
 Voo| is in de vergadering van het Algemeen bestuur op 8 juli 2010 aangegeven dat het
 hoofdstuk over toetreding, uittreding en opheffing (voorheen vanaf a|kel 38) bij een
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 nieuwe wijziging van de Gemeenschapmlijke reqellng zal worden aangepast aan de wijziging
 van de Wet Colledieve Preventie Vollgezondheld (WCPW naar de Wet publieke gezondheid
 (Wpg) die in het jaar 2008 heeft plaaîgevonden. Deze wijziging was abusievelijk niet in de
 eerdere wijziging van de Gemeenschap|lijke regeling verwerkt. Het betrof het feit dat niet
 Ianger goedkeuring van gedeputeerde staten verei|t is. Onze excuses voor deze gang van
 zaken.
 Daarnaast heeft de regeling een
 nieuwe Iay-out gekregen.
 Met vriendelijke groet,
 Namens het Dagelijks bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland,
 |u zo
 C.M.M. Noom
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De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemee|e| van de
 gemeenten Beemster, Edam-volendam, Landsmeer Oostaan, Purmerend, Waterland,
 (
 Wormerland, Zaanstad en Zeevang, elk voocover zlj voor de eigen gemeente bevoegd zijn;
 gelet op de Wet Publieke Gezondheidzorg en de Wet gemeenschappelijke regelingen;
 gelezen het voorstel van het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke
 Gezondheidsdienst (GGD) Zaan|reek-Waterland tbt wijziging van de gemeenschappelijke
 regeling GGD Zaanstreek-Waterland;
 b e s I u i t e n :
 de 'Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zàanstreek-Water-
 Iand (GGD Zaanstreêk-Waterlandl', in werking getreden op 1 januari 1999, per 1 januari
 2012 te wijzigen in dier voege dat de regeling komt te luiden als volgy:
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HOOFDSTUK 1
 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen
 ALGEMENE BEPALINGEN
 1.1
 Wgr: Wet gemeenschappelijke regelingen.
 De regeling: de gemeenschappelijke regeling.
 Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland.
 1.2
 1.3
 1-|
 Het Algemeen bestuur: het orgaan bedoeld in hoofdstuk 5,
 Het Dagelijks bestuur: het orgaan bedoeld in hoofdstuk 4.
 De voocitter: het orgaan bedoeld in hoofdstuk 6.
 1.5
 1.6
 1.7
 De GGD: de gemeenschappelijke gezondheidsdien| Zaanstreek-Waterland.
 Een deelnemende gemeente: een
 aan deze regeling deelnemende gemeente.
 1.8
 1.9
 Waar in de regeling artikelen van de Gemeehtewet of van enige andere wet of
 wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die
 artikelen in de plaats van de gemeente, de raad, het college van burgemeester en
 wethouders en de burgemeester, onde|cheidenlijk de Gemeenschappelijke
 Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland (GGD), het algemeen bestuur, het dagelijks
 bestuur en de voocitter.
 HOOFDSTUK 2
 ARHKEL 2
 2.1
 HU OPENBMR LKHMM
 HET OPENBMR LICHMM
 Et is een rechîpe|oonlijkheid bezittend openbaar Iichaam, genaamd:
 ''Gemeenschappelijke Gezondheidsdien| Zaanstreek-Waterland/.
 Het Iichaam is gevestigd te Zaanstad.
 Het rechîgebied van het openbaar Iichaam omvat het grondgebied v|n de
 deelnemende gemeenten.
 2.2
 ARTIKEL 3
 HET BESTUUR
 3.1
 Het bestuur van het openbaar Iichaam bestaat uit:
 a. het algemeen bestuur;
 b. het dagelijl bestuur;
 c. de voocitter.
 HOOFDSTUK 3
 ARTIKEL 4
 |.1
 HET BEGNG EN DE BWOEGDHEDEN
 HET BELANG EN DE B|OEGDHEDEN
 Het belang waarvoor de rejeling wordt getroffen betreft de bevordering en de tnt
 sondkoming en de continulteit van en de samenhang binnen de publieke
 gezondheidzorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de
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genee|kundige hulpverlening bij rampen en ongevallen. Alsmede het uitvoeren van
 jeugdgezondheidszorg, ouderengezondheidszorg en de algemene
 infedieziektebestrijding.
 4.2 Het openbaar Iichaam is bevoegd tot:
 a. het oprichten en inslndhouden van een doelmatig georganiseerde GGD, als
 bedoeld in de Wpg;
 b. het opstellen van een (een deel van hetlcrisisplan in het kader van een
 infediecrisis welke gezamenljk mey het bestuur van de veiligheidsregio dient te
 worden vastge|eld;
 c. de geneeskundige hulpve|ening bij ongevallen en rampen, met inachtneming van
 het bepaalde in de gemeenschappelijke regèling ''Geneeskundige hulpverlening
 bij Ongevallen en Rampen in de veiligheidsregio'';
 d. het uitvoeren van taken voo|komend uit andere wetgeving.
 |.3
 Het algemeen belur kan besluiten of en in hoeverre wijziging (daaronder ook
 begrepen toevoeging van nieuwe en afstoting van heaande taken) aangebracht
 wordt in het QkenqaGet, binnen het kader als bedoeld in artikel 4.1. Dit besluit wordt
 niet genomen als nlet omtent de ve-achte eenmalige en |udurele |nanciële
 cons/uen|es voldoende inzicht is veskrejen. Gemeenten zullen voorafgaande aan de
 b|lul|orming omtrent v|rgenomen wijzlgingen gehoord worden. Hun bevindingen
 zullen middels hun veeegenwoordiging in het bestuur in de b|luiwo|ing betrokken
 worden.
 Taken worden naar omvang en Galiteit voor |lle gemeenten als basispaGet gelijk
 uitgevoerd. Op verzoek van gemeenten kan de GGD tegen meerprijs extra taken
 (Iaten) ver|chten. Bij de bepaling van het |aliteiîniveau van de dien|e|ening
 worden wettelijke uitgangspunten in acht genomen.
 Op verzoek en voor rekening van derden kunnen
 bestuur genomen besluit onder va||elling van
 worden uitgevoerd.
 |.|
 4.5
 na een daartoe door het algemeen
 nadere voo|aarden we*aamheden
 |.6
 De deelnemende gemeenten/derden verbinden zich voor de ui|oering van de hiervoor
 bedoelde taken voor eigen kosten geschikte ruimten beschieaar te stellen.
 HOOFDSTUK 4
 HU DAGELDKS BESDUR
 ARTIKEL 5
 SAMENSRLHNG, MNWIJZING EN AFTREDING
 5.1
 Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste drie en ten
 wijzing en aftreding hoogste vijf door het algemeen bestuur uit zijn midden gekozen
 Ieden, de voocitter en de plaaàve|angend voorzitter inbegrepen.
 De in het vorige Iid bedoelde verkiezing kindt plaats in de eerste vergadering van het
 algemeen bestuur in nieuwe samen|elling.
 De po|efeuillehoude| Vol|gezondheid van Zaanstad en Purmesend hebben in elk
 geval zitting in het dagelijks bestuur.
 5.2
 5.3
 5.|
 De Ieden treden af op de dag van aftreden van het algemeen bestuur.
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5-5
 Het Iid dat ophoudt Iid te zijn
 van het dagelijks bestuur.
 Een Iid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen, met dien
 verstande dat het Iidmaaîchap eindigt op het tijdstip waarop de opvolger in fundie
 is getreden.
 van het algemeen bestuur, houdt tevens op Iid te zijn
 5.6
 5.7
 De aanwijzing ter aanvulling van een plaats in het dagelijks bestuur geschiedt in de
 ee|kolgende vetgadering van het algemeen bestuur na het openvallen van die
 plaats.
 ARTIKEL 6
 6.1
 B|OEGDHEDEN
 De afbakening van de bevoegdheden en van de verplichtingen van het dagelijks
 bestuur is analoog aan die welke in de Gemeentewet is aangegeven voor het college
 van burgemeester en wethoude|, voor zover daa|an bij deze regeling niet wordt
 afgeweken.
 Tot het dagelijks beheer, opgedragen aan het dagelijks bestuur, behoort onder meer:
 a. het voorbereiden van al hetgeen in de vergadering van het algemeen bestuur
 ter overweging en besli|ing moet worden gebracht;
 b. het uitvoeren van de beslpiten van het algemeen bestuur.
 c. het voorstaan van de belangen van het samenwerkngsorgaan bij andere
 overheden, instellingen, diensten of personen, waarmee contad van belang is;
 d. het beheer van inkomsten/uitgaven en adiva/ passiva van de GGD;
 e. de zorj - voor zover niet aan anderen opgedragen - voor de controle op het
 geldelilk beheer en de boeaouding;
 f. het nemen van alle cnnse|atoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en
 het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van
 6.2
 g.
 h.
 recht of bezit;
 het aannemen, schooen en ontslaan van personeel, met inachtneming van
 deze regeling;
 het houden van toezicht op al wat de dienst aangaat.
 VER|DER|DZE
 ARTIKEL 7
 7.1
 Het dagelij| bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of twee
 zijner Ieden dit aan de voorzitter vecoeken.
 Voor de besluikorming in het dagelijks bestu|r is de wijze van stemmen, zoals deze
 in de Gemeentewet is bepaald voor het college van burgemeester en wethoude|,
 van overeenkomstige toepas|ing.
 De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.
 7.2
 7.3
 7.|
 Het dagelijks bestuur kan zich in een vergadering door deskundigen doen bijstaan.
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HOOFDSTUK 5
 HWALGEMEEN BESTUUR
 ARTIKEL 8
 SAMEN|LHNG
 8.1
 Het algemeen bestuur bestaat uit de podefeuillehoude| Vol|gezondheid van de
 deelnemende gemeenten.
 De raden van de deelnemende gemeenten wijzen elk één Iid vanuit het college van
 burgemeester en wethoude| als plaa|veaangend Iid aan.
 8.2
 ARTIKEL 9
 DE Z|NGSDUUR
 9.1
 De zi|ingsperiode van de Ieden van het algemeen bestuur is gelijk aan de
 zi|ingkuur van Ieden van een gemeenteraad.
 AR7RKEL 10 AFTREDEN
 10.1 Het Iidmaaîchap van het algemeen bestuur eindigt oq de dag waarop de nieuw
 aangewezen leden van het algemeen bestuur in funcbe treden.
 10.2 Het algemeen bestuur komt zo spoedig mogelijk bijeen na benoeming van de nieuwe
 po|efeuillehoude|, doch uiterlijk binnen twee maanden.
 10.3 Onverminderd het bepaalde onder 5.4 eindigt het Iidmaaîchap
 uittreding van het algemeen bestuur eveneens op het moment van de uittreding uit
 deze gemeenschappelijke regeling.
 ARIIKEL 11 B|OEGDHEDEN
 11.1 Het algemeen bestuur is - met inachtneming van het bepaalde in a|ikel 30 van de
 Wgr - bevoegd tot alle daden van regelinj en bestuur nodig voor de be'.la/iging van
 het belang van de regeling en de uitoefenlng van de bevoegdheden van het
 openbaar Iichaam, genoemd in hoofdstuk 3.
 11.2 Het algemeen bestuur stelt regelingen voor de orde en de huishouding van het
 openbaar lichaam vast voor zover daarvan bij de regeling niet is afgeweken.
 ARIIKEL 12 VERGADE|NGEN
 12.1 Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks tenminste |eemaal en voo| zo dikwijls de
 voorzitter dit nodig oordeelt dan wel tenminste drie Ieden dit, onder opgaaf van
 redenen, schrioelijk verzoeken.
 12.2 De artikelen 19 en 20 van de Gemeentewet zijn van
 overeenkomstige toepassing.
 12.3 Een Iid van het algemeen bestuur heeo in de vergadering
 één stem.
 van het algemeen bestuur
 12.4 In die gevallen waarin Zaanstad en Purmerend maa|egende bemaren hebben
 tegen een voorstel en met het oog daarop tegenstemmen, leidt die
 201 1.1.0
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tegenstem tot verwerping van het voorstel. Het voorjaande is niet van toep|qing op
 het voo|el tot va|telling van de begroting respedlevelijk de jaarrekening van de
 GGD.
 12.5 Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast; dit
 reglement, alsmede de daarin aangebrachte wijzigingen, wordt aan Gedeputeerde
 Staten meegedeeld.
 ARTIKEL 13 OPENBMRHEID
 13.1 Met betrekking tot de openbaarheid, beslotenheid en het opleggen van
 geheimhouding zijn de artikelen 22 en 23 van de Wgr van tœpassing.
 13.2 lnzake de beraadslaçing en besluikorming in een besloten vergadering is artikel 24
 van de Gemeentewet van overeenkom|ige toepassing.
 HOOFDSTUK 6
 DE VOORZ|ER
 ARNKEL 14 BWOEGDHEDEN EN WERKWDZE
 14.1 De voorzitter van het algemeen
 bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.
 14.2 De po|efeuillehoude| Vollgezondheid van
 bekleden bij toerbeurt het vooci|e|chap en
 Zaanstad werkwijze en Purmerend
 het plaaîve|angend voocite|chap.
 14.3 De voocitter is belast met de leiding van de vergadetingen van het algemeen bestuur
 en van het dagelijks beellur.
 14.4 De voorzitter onde|ekent de stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur
 uitgaan.
 14.5 De voorzitter of bij diens on|entenis de plaa|e|angend voocitter
 ve|egenwoordiy het openbaar lichaam GGD in en buiten rechte.
 14.6 Indien de voorzitter cj. de plaaîvewangend voocitter behoo| tot het bestuur van
 een gemeente die parbj is in een rechlgeding waarbij het openbaar lichaam GGD is
 betrokken, wordt het openbaar Iichaam GGD door een ander, door het dagelijks
 bestuus aan te wijzen, Iid van dat bestuur ve|egenwoordigd.
 14.7 De voorziter resp. plaa|e|angend voorzitter kan de veoœenwœrdiging, onder
 goedkeuring van het dagelijks bestuur, overdragen aan een door hem aan te wijzen
 gemachtigde.
 HOOFDSDK 7
 ARNKEL 15 VAN BE|UR NMR GEMEENRN
 INFORMAHE EN VEMN|OOOING
 15.1 Het buuur verstrekt aan de raden van de deelnemende gemeenten alle informatie die
 door een of meer Ieden van die raden, de voorzitter in|grepên, wordt verlangd, tenzij
 het algemeen belang zich daartegen verzet.
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15-2
 Het jaarve|lag worden door of vanwege de voorzitter ter kennisneming toœezonden
 aan de raden van de deelnemende gemeenïen.
 ARTIKEL 16 VAN AB-LID MN GEMEENTEWD
 16.1 Een lid van het algemeen bestuur geeo de gemeenteraad, alle inlich|ngen die door de
 raad, of een of meer Ieden daarvan wordt verlangd op de in die gemeente gebruikelijke
 wijze.
 16.2 Een Iid vah het algemeen bestuur is aan de gemeenteraad, veran|oording
 ve|chuldigd voor het door iem of haar in het algemeen bestuur gevoerde beleid.
 16.3
 ARTIKEL 17 VEM|OORDING DB/OORZFXR MN AB
 Het afleggen van veran|oording gebeurt op de in die gemeente gebruikelijke wijze.
 17-1
 De Ieden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en Ieder a|ondedijk aan het
 algemeen bestuur mondeling dan wel Khrioelijk veran||tding ve|chuldigd voor het
 door het dagelijks bestuur gevoerde beleid en de door hem uitg|fende
 bevoœdheden en geven ten aanzien daarvan alle, tezamen en ieder aoonderlijk door
 het algemeen bestuur of door een of meer Ieden daarvan, gevraagde inlichtingen.
 17.2 Het vorige Ilà is van overœnkom|ge toepassing op de veran|œrdingsplicht van de
 voorzitter aan het algemeen en het dagelijl bestuur voor het door hem/haar gevoerde
 bestuur en de door hem uitgeœfende bevoegdheden.
 17.3
 In het reglement van orde bedoeld in attikel 11.2 van de regeling, worden nadere
 regels gesteld omtrent de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in
 de voorgaande leden.
 HOOFD|K 8
 ARNKEL 18 DE SECRETARIS
 HUAMBRœKAPPA|T
 18.1
 18.2 De secretaris staat het algemeen beellur, het dagelij| beellur en de Voocitter met
 raad en daad bij in de vervulling van hun fundie.
 De diredeur van de GGD is de secretaris van het algemeen en het dagelijks bestuur.
 18.3 De secretaris onde|ekent mede de Akken die van
 uitgaan.
 het algemeen en dagelijks bestuur
 ARTIKEL 19 DE DIREWEUR PUBLIEKE GEZONDHEID
 19.1
 De disedeur van de GGD, alsmede de adjund-diredeur worden benoemd, gescho|
 en on|lagen door het algemeen |Ktllur in overeenkemming met het |ellur van de
 veiligheidsregio. De diredeur gee| zowel leiding aan de GGD-organi||e als aan de
 GHoR-organi|tie. Het dagelijl bestuur dient voor elke benoeming een aanbeveling in
 van zo mogelijk twee personen.
 19.2 Terzake de veran|oordelij|eid voor meixh-inhoudelijke zaken zal het dagelijl
 bestuur a|ondedijke voocieningen teffen.
 19.3
 De eindveran|oordelij|eid over het beheer van de dienst berust bij de diredeur, die
 daaromtrent veran|oording |huldig is aan het algemeen |Ktllur en het dagelijl
 beuur.
 2011.1.0
 10

0

0



19.4 Bij (Iangdurije) a|ezigheid van de diredeur wordt diens functie waargenomen door
 de àdjund-dlredeur,
 19.5 Onve|inderd het bepaalde in de vorige Ieden van dit artikel, |noemt, Khors't en
 on|laat het dagelijks bestuur het personeel van de GGD, de diredeur gehoord.
 ARTIKEL 20
 20.1 Op het pe|oneel van het openbaar Iichaam GGD is de rœhîpositleregeling van de
 gemeente Purmerend van toepassing, zoals die dan Iuidt of in de toekomst zal komen
 te Iuiden, voor zover door het algemeen bestuur niet anders wordt bepaald. De
 regelingenr afg|proken in het Sociaal Plan dat in 1998 is vakgesteld naar aanleiding
 van àe fusle van de GGDYn Zaan|eek en Waterland, zijn onvesko| van toepa|ing.
 Alsmede het |ciaal Plan naar aanleiding van de overdracht van de 0-4 JGZ van Evean.
 RECHTSPOS|E
 20.2 Het be|lur kan voor het personeel van het openbaar Iichaam GGD regelingen
 vaeeellen ter aanvulling of ter vervanging van de regelingen, bedoeld in het 20.1. In
 dit geval wordt vooraf overleg gepleegd met vedègenwœrdige| van relevante
 wer|eme|organi|tiqs.
 HOOFDSTUK 9
 OVERIGE B|OEGDHEDEN
 ARTIKEL 21
 21.1 Het algemeen bestuur kan commissies instellen als bedœld in de artikelen 24 en 25
 van de Wgr.
 OVE|GE B|OEGDHEDEN
 21.2 Het algemeen beuur is bevoegd tot het vaç-ellen van verprdeningen in het kader
 van de uitvoering van zijn taak als bedoeld in hoofdstuk 3.
 21.3 Aan het algemeen bestuur wordt de bevœgdheid toegekend vero|eningen vast te
 stellen tot hemng van Ieges en rechten als bedoeld in artikel 228 Gemœntewet.
 HOOFDSTUK 10
 ARXKEL 22
 22.1 Het alqemeen bestuur stelt regels vas't met betrekking tot de omanisatie van de
 snancléle admini|a|e en van het beheer van de geldmiddelen van het
 samenwerkng|rgaan.
 FINANCIELE BEPALINGEN
 FINANCI|LE ADMINI|NE EN BEHEER GELDMIDDELEN
 22.2 Ten aanzien van de controle op het geldelijk beheer en de boe|ouding is artikel 212
 tot en met 214 van de Gemœntewet van overeenkomstige tœpassing.
 ARTIKEL 23
 23.1 Het dienstjaar Ioopt van 1 jannari tot en met 31 december.
 HFF DIENSDMR
 ARTIKEL 24 BEGROTING
 24.1 Het dagelijks bestuur stelt de on|embœroting voor het daaropvolgende kalende6aar
 Op.
 24.2 De on|erpbegro|ng wordt uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de behandeling in het
 algemeen bestuur, donr het dagelljks bestuur aln de raden van de deelnemende
 gemeenten Opezonden. Deze kunnen Khrioelljk hun zienswijze ter kennis brengen
 aan het dagelill bestuur. Het dagelijl bestuur voegt de commenoren waarin deze
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zienswijze is ve|at bij de on|erpbœsoting, zoals deze aan het algemeen bestuur
 wordt aange|den,
 24.3 Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat
 waarvoor de begroting dient.
 ARTIKEL 25 BDDRAGEN VAN DE GEMEENTEN
 25.1 In de begroting wordt aangegeven de naar raming de gemeenten door elke
 deelnemende gemeente ve|huldigde bijdrage voor het jaar waarnp de begroting
 betrekking heet
 25.2 Bij de opstelling van de bejroting wordt rekening gehouden met de bij deze regeling
 behorende verdeelsleutelblllage, welke als aanhangsel aan deze regeling is
 toegevœgd.
 25.3 Voor de vaq|elling van de inwone|llen worden pangehouden de door het Centraal
 Bureau voor de Sta|stiek Iaa| vakgekelde bevolkng|ijfee.
 25.4 De drlnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlij| vöör 16 januari
 en voor 16 juli telkens de hel| van de in het eere| Iid bedoelde bijdrage.
 25.5 De deelnemende gemeentqn zullen er steeds zorg voor draqen, in verhoudinj tot de
 verdeelsleutel als bedoeld In artikel 25.2, dat het openbaar Ilchaam te allen tllde over
 voldoende midàelen beschikt om aan al zijn vemlichtingen jegens derden te kunnen
 voldoen.
 ARTIKEL 26 TOEZENDEN MN GEMEE|N/GS
 26.1 Van de vas|elling van de begroting wordt terstpnd mededeling gedaan aan de
 besturen van de deelnemende gemeenten, die ervoor zorgdragen dat het in deze
 begroting voor de deelnemende gemeente als bijdrage in de kosten van de GGD ge-
 raamde bedrag, in hun begroting wordt opgenomen.
 26.2 Het dageljks beuur zendt de begroting binnen twee weken na va|elling, doch
 uiterlijk voör 15 juli, aan Geeputeerde Staten ter kennisname.
 ARTIKEL 27 WDZIGING BEGROTING
 27.1 Met betrekking tot wijziging van de |qroting kan van het bepaalde in aïkel 35 Wgr
 wgrden afgeweken ten aanzien van wilzigingen die geen invloed hebben op de
 bildragen van de deelnemende gemeenten.
 ARTIKEL 28 MNBIEDING REKENING MN DE MDEN
 28,1 Het dagelijks be|lur stelt een voorlopige rekening van inkomsten en uitgaven op. De
 rekening vermeldt alle inkomsten en uitgaven van de GGD, van welke aard ook over
 het jaar waarop zij betrekking hebbep en is vergezeld van een verklarinq terzake van
 de deugdelij|eid daarvan, afgegeven door de persoon |f de instçlling dle door het
 algemeen bestuur belast is met de controle als bedoeld in artikel 22.
 28.2 De voorlopigq rekening wordt binnen |ee weken, doch uiterlijk zes weken
 voorafgaand aan de |handeling in het algemeen bïelur, door het dagelijks bestuur
 aan de raden van de deelnemende gemeenten tœg|onden. Yye kunnen |hrioelijk
 hun zienswijze ter kennis brengen aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks |qtuur
 voegt de commenoren waarin deze zienswijze is vervat bij de voorlopige rekening,
 zoals deze aan het algemeen be|lur wordt aangeboden.
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28.3 Het algemeen bestuur onderzoekt jaarlijks de r|kenihg over het afgelopen jaar zonder
 ui|el en stelt haar vast.
 28.4 De rekening wordt jpor het dagelijl bestuur binnen veertien dqgen na va|telling,
 doch in elk geval voor 15 juli met alle bijbehoœnde Ktllkken ter kennisname aan
 Geeputeerde Staten aangeboden, Tevens doet het dagelijks bestuur mededeling aan
 de raden van de deelnemende gemeenten.
 28.5 De vaK|elling strekt de ambtenaren, belast Tet het doen van onwangsten en
 uitgaven, alsmede het dagelijl bestuur tot decharger behoudens later in rechte
 gebleken valsheid in geschrioe of andere onregelmabgheden.
 ARNKEL 29
 29.1 In de rekening wordt het door elk van de deelnemende gemeenten, over het desbe-
 treffende dienstjaar werkelijk vevhuldigde bijdrage opgenomen. Voor |e vaeeelling
 van de inwoneraanlllen worden aangehouden de door het Centraal Bureau voor de
 Statis|ek voor dat jaar vakge|elde bevolkng|ijfe|.
 WERKELUK VERSCHULDIGDE BDDRAGE
 29.2 Ve|ekening van het verschil tuqqpn het op grond van artikel 25 beqaalde en het
 werkelijk vechuldigde bedrag vindt plaa| onmiddellijk na de kennlaeving aan de
 deelnemende gemeenten van de vad|elling van de rekening.
 ARTIKEL 30
 BDDRAGEN GEMEENTEN
 De kosten van de GGD worden na aftrek van de per kokenplaaî/fun|egebied op
 grond van artikel 31 onder b tot en met f verworven geldmiddelen, omgeslagen over
 de dœlnemende gemeenten volgens de bij deze regeling behorende verdeelsleutelbij-
 Iage.
 ARXKEL 31
 GELDMIDDELEN
 De geldmiddelen van de GGD bestaan uiy:
 a. de bijdragen van de dœlnemende gemeenten, ingevolge ertikel 30)
 b. de Ieges en rechten, te he|en op grond van daa|oor in aanmerking
 komende verordeningen;
 c. de bijdragen van derden, ingevolge op verzoek of volgens overeenkomk
 geleverde diensten;
 d. subsidies;
 e. renten en opbrengken van |ziïngen;
 f. onvoociene on|angken;
 g. |kemmingsre||es;
 h. geldleningen.
 ARTIKEL 32
 KO|NDEKKEND
 Bij de vaeeelling van de in het voorgaande aïkel onder c bedoelde bijdragen zal het
 algemeen bestuur ervan uitgaan dat deze bijdragen voor verrichte diensten tenminste
 ko|endeGend moeten zijn. Het algemeen bestuur kan daarbij aangeven dat een
 bepaald deel vah de kosten ten Iaste van de GGD blijt
 HOOFDSTUK 11
 ARNKEL 33
 33.1 Voordat over een geschil als bedoeld in art. 28 van de Wgr de |slissing van
 Gedeputeerde Slten wordt ingerœpen, Iegt het algemeen beuur het geschil voor
 aan een daartoe dûor pa|jen in te stelten ge|hillencommi|ie.
 GESCHILLEN
 BEMIDDEUNG DOOR GS
 2011.1.0
 13

0

0



33.2 De ge|hillencommi|ie hoort de bij het geschil betrokken besturen en brengt advies
 uit over de mœelij|eden partijen tot overeen|emming te brengen.
 HOOFD|K 12
 ARNKEL 34
 HW ARCHIEF
 HFF ARCHIEF
 Ten aanzien van de archie||heiden van de GGD zijn de voor|h||en omtrent de
 zorg, de bewaring en het beheer daarvan, alsmede die omtsent het toezicht daarop,
 zoals deze voor de gemeenten zijn of nader zullen worden vastgeeld, van
 overeenkom|ge toepa|ing.
 HOOFD|K 13
 ARNKEL 35 TOFTREDING
 TO|DING, U|DING, WDZIGING EN OPHEFFING
 35.1 Toetreding door een andere gemeente kan plaaîvinden op verzoek van het algemeen
 bestuur en op hun vecoek bij een besluit van de raad, het college van burgemœker
 en wethoude| en de burgemeeker van de desbetre|ende gemeente, indien de raden,
 de colleges van burgemeeker en wethouders en de burgemœke| van tenminste de
 helo van het aantal reeds aan de regeling deelnemende gemeenten het verzoek
 inwilligen.
 35.2 Aan de toetredinj kunnen door het algemeen bestuur voo-aarden worden verbonden.
 35.3 De raad van de toegetreen gemeente doet zo spoedig mogelijk de nodige
 aanejzingen overœnkom|ig hoofdstuk 5 ev. van deze regeling. Behoqdens eerdere
 beëindiginç van het Iidmaalchap, treden de aangewezenen af op hêt tlldstip waarop
 de dan zittlng hebbende Ieden van het algemeen bestuur aœeden.
 ARNKEL 36
 36.1 Een deelnemende gemeente kan uittreden door töezending van een daaeoe strekkend
 besluit van de ||uu|rganen van die gemeente aan het algemeen bestuur.
 UIUREDING
 36.2 Tenzij het algemeen belur een kortere termijn bepaalt kan de uittreding niet eerder
 plaa|inden dan tegen 31 december van het tweede kalendedaar volgende op dat
 waarin de gœdkeuring van het besluit tot ui|eding heeo plaa|evonden.
 36.3 Het algemeen bestuur regelt de gevolgen
 daaronder begrepen.
 van de ui|eding, de |nanciële gevolgen
 ARTIKEL 37
 37.1 Voo|ellen tot wijziginq van de regeling kunnen wosden gedaan door het algemeen
 b|lur, al dan niet op Initiatief van de raad van een dœlnemende gemeente.
 WDZIGING
 37.2 Voor een wijziging van de regeling is nodig dat tenminste |eederde van het aantal
 dœlnemende gemeenten, ve|œenwoordigende tenminste |eederde van het aantal
 inwone| van het rech|gebie op 1 januari van dat jaar, tegen deze wijziging geen
 bezwaar hebben kenbaar gemaakt.
 37.3 De wijziging treedt in werking op de ee|e dag van de maand volgende op dier waarin
 de wijziging is opgenomen in de registers als bedoeld in art 27 van de Wgr. Bi) de
 wijziging kan worden bepaald dat deze op een eerder of Iater tijdstip van kracht wordt.
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ARTIKEL 38 OPHEFFING
 38.1 Voor de ophemng van de regeling is nodig dat tenminste |eederde van het aantal
 d|lnemende gemeenten, ve|œenwoordigende tenminste |eederde van het aantal
 inwone| van het rech|ebied op 1 januari van dat jaar, tegen deze opheffing geen
 |zwaar hebben kenbaar gemaakt
 38.2 Een besluit als bedoeld onder a kan niet eerder worden genomen dan nadat het
 algemeen bestuur daarover Zjh mening heeo kenbaar gemaakt. De ophemng gaat niet
 eerder in dan nadat de goedgekeuMe besluiten zijn ve-erkt in de registers, als
 bedoeld in a|. 27 van de Wgr, tenzij een Iatere datum is bepaald.
 38.3 Ingeval van ophemng van de regeling besluit het algemeen bp|lur tot Iiquidatie en
 stelt hij daa|oor de nodige regelenr Hierbij kan van de bepalingen van deze regeling,
 met uitonde|ng van het bepaalde in aïkel 27 Iid 4/ worden afgeweken.
 38.4 Het liquida|eplan wordt door het algemeen bçstuur, de bekuu|organen van de
 deelnemende gemeenten gehoosd, vastge|eld en voociet in de vemlichting van de
 deelnemende gemeenten alle rechten en verplich|ngen van het openbaar Iichaam over
 de deelnemende gemeenten te verdelen op een in het plan te bepalen wijze.
 38.5 Het Iiquidaïeplan voorziet in ieder geval ook in de financiële en overige gevolgen die
 de ophemng voor het personeel heet
 38.6 Zonodig blijven de bekuu|organen van het samenwer|ng|rgaan ook na het tijdstip
 van de ophemng in functie totdat de Iiquidatie is beëindigd.
 HOOFD|K 14
 SLOTBEPAUNGEN
 ARXKEL 39 INWER|N|EDING
 39.1 Het gemœnte|kuur van Zaanstad draagt zorg voor de toezending van de regeling als
 bedoeld in adikel 26 van de Wgr.
 39.2 De besturen van de deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de
 |kendmakng en de opname in de registe| als bedœld in artikel 26 en 27 van de
 Wgr.
 39.3 De regeling treedt in werking op 1 januari 2012 nadat deze is ingeKhœven in de
 Ogisters, als bedoeld in artikel 27 van de Wgr.
 AR7RKEL 40 CCFEER|L
 40.1 De regeling wotdt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 40.2 De regeling kan wordjg aangehaald onder de titel ''Gemeenschappelijke regeling GGD
 Zaan|eek-Waterland .
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Vakgekeld door de gemeenteraad van Zaanstad
 in de openbare vergadering van
 voociter
 #
 grimer
 Va|gekeld door burgemee|er en wqlpude| van Zaanstad
 burgemee|es
 screoris
 Vakgesteld door de burgemeeker van Zaanmd
 burgemeester
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Vakgesteld door de gemeenteraad van Purmerend
 in de openbare vergade|ng van
 voorzitter
 grimer
 #
 Va|gesteld door burgemee|er en wethoude| van Purmerend
 burgemee|er
 #
 |cretaris
 #
 Vakgesteld door de burgemeester van Pusmerend
 burgemee|er
 #
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Vakgesteld door de gemeenteraad van Landsmeer
 in de openbare vergade|ng van
 voocitter
 grimer
 #
 Vastge|eld door burgemœker en wethoude| van Landsmeer
 burgemœker
 secretaris
 #'
 Vastge|eld door de burgemeGer van Landsmeer
 burgem|er
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Vastgekeld door de gemœnteraad van Oomaan
 in de openbare vergadering van
 voorzi|er
 grimer
 #'
 Vastge|eld door burgemœ|er en wethoude| van Oomaan
 burgemee|er
 Kcreoris
 Vakgesteld door de burgemeeker van Oomaan
 burgemeuer
 #
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Vastgekeld door de gemeenteraad van Waterland
 in de openbare vergade|ng van
 voorzitter
 #
 grimer
 Vastge|eld door burgemœ|er en weloudee van Waterland
 burgemœ|er
 |cretaris
 Vastgekeld door de burgemeuer van Waterland
 burgemœker
 #
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Vakgesteld door de gemeenteraad van Wormerland
 in de openbare vergadering van
 voocitter
 #
 gtiffier
 Vakgesteld door burgemee|er en wethouders van Wormerland
 burgemeekes
 #
 secretaris
 #
 Va|gesteld door de burgemee|er van Wormerland
 burgemeeker
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Va|gesteld door de gemeenteraad van Beemster .
 in de openbare vergade|ng van
 voorzitter
 grimer
 Vastgekeld door burgemeeker en wethouders van Rnnmster
 busgemeeker
 secretaris
 #
 Vastgekeld door de burgemeester van Beemster
 burgemeeker
 #'
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Vastge|eld door de gemeenteraad van Zeevang
 in de openbare vergadering van Zeevang
 voorzittes
 #
 grimer
 Vastge|eld door burgemn|er en wethoude| van Zœvang
 burgemee|er
 #
 secretaris
 #'
 Vastgekeld door de burgemœker van Zeevang
 burgemeuer
 #
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Vakgesteld door de gemeenteraad van Edam-volendam
 in de openbare vergadering van Edam-volehdam
 voorzitter
 #
 grimer
 Vastgekeld door burgemeeker en wethouders van Edam-volendam
 burgemee|er
 secretaris
 Vastge|eld door de burgemeuer Qan Edam-volendam
 burgemeeker
 2011.1.0
 24

0

0



BDGGE WOEEVLEOL
 behorende bij artikel 25.2 van de gemœn|happelijke regeling GGD Zaan|reek-Waterland.
 Ten behoeve van de bœroting en de rekening van de GGD wordt een verdeelsleutel
 gehanteerd, volg|ns welke de kosten per onde|cheiden fun|egebie/kokenplaal over de
 gemeenten en/of derden worden omg|lagen.
 1.
 EPIDEMIOLOGIE, BELEID EN
 GVONDHEIDSBWORDING (EBG)
 Dit zijn de kosten van beleid||ise|ng (w.o. Iokaal jezondheidsbeleid), periodieke
 bvh|j|ng van en ondeyoek naar de gcondheid|lïa|e en/of
 gezondheidsproblemen bIJ de dive| dœlgmepen Oeugd, ouderen en algemœn) en
 |vorde|ng van gezond gedrag.
 In de begroting worden deze kosten omgeslagen naar rato van het aantal inwoners per
 dœlnemende gemeente op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan het betre|ende
 dien|aar (t-1). Bij de vaeeelling van de de|ni|eve bijdrage in de jaarrekening wordt
 uitgegaan van het aantal inwoners op 1 januari van het diens|aar t-l.
 ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG (AGZ)
 Dit zijn de kosten verbonden aan de uiwoering van de Wet Publieke Gezondheid op het
 wetelijk vœrgeschreven Galiteiîniveau en voor zover in deze bijlage niet anders is
 bepaald.
 In de begro|ng worden deze kosten omgeslagen naar rato van het aantal inwone| per
 deelnemende gemeente op 1 januari van het jaar, vœrafgaande aan het beîe|ende
 dien|aar (t-1). Bij de va|elling van de dehni|eve bijdr|ge in de jaarrekening wordt
 uitgegaan van het aantal inwone| op 1 januari van het dien|aar t-l.
 Kosten verbonden aan de uiàoe|ng van Qken oq grond van andere wetgeving kan
 (ook) op basis van dezelfde verdeelsleutel plaa|vlnden, dan wel tegen kokendeGend
 Qrief.
 11.
 111.
 MMHCHAPPEXKE GEZONDHEIDSZORG (MGZ)
 Dit zijn kosten verbonden aan de uiwoering van ve|chillende OGGZ Qken, zoals het
 signaleren, uiwoeren, coördineren, rœisseren en monitoren van zorg voor Geîbare
 grbepen om sociale Geîbaarheid te voorkoment huiselijk geweld en overlast te
 bestrijden. Het gaat om doelgroepen die geen duldelijke of reguliere hulpvraag uiten
 of groepen waarbij het beeaande zorgaanbœ niet aansluit. Deze adiviteiten
 worden regiobreed dan wel op verzoek van (een) gemeenteln) uitgevoerd.
 In de begroting worden deze kosten voor een deel omgeslagen naar rato van het
 aantal inwoners per deelnemende gemeente op ljanuari van het jaar, voorafgaande
 aan het bete|ende diens|aar (t-1). Bij de va|telling van de d|nitieve bijdrage in de
 jaamekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners op 1 januari van het dien|aar
 t-l. Daarnaak worden een aantal Qken op verzoek van de (cenkum-lgemeenten
 uitgevœrd. Financiering van deze taken loopt via de cenkumgemeenten dan wel via de
 betroGen qemeenten.
 LM.
 JEUGDGVONDHEIDSZORG (JGZ)
 Dit zijn de kosten verbonden aan de taken uit de Wet Publieke Gcondheid, voor zover
 |treœng hebbend op jeugdgezondheid|org in de gemeenten.
 Het algemeen beellur heeo in haar vergade|ng van 7 juli 2011 besloten dat voor het
 jaar 2012 voor de uikoering van het basi|kenpaGet 0-19 jaar eenmalig de
 verdeelsleutel wordt gehanteerd, die gebaseerd is op de criteria die worden gebruikt
 2011.1.0
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voor het verdelen van de BDU/XG, namelijk aantal inwoners 0-19 jaar per
 dœlnemende gemeente op 1 januari van het jaar, voor|fqaande aan het betre|ende
 dienstjaar (t-1), aantal Iage inkomens en minderheden. Dlt terwijl de BDU gelden met
 ingang van 2012 komen te vervallen.
 Met ingang van het jaar 2013 zal de bijdrage voor de JGZ worden berekend naar rato
 van het aantal inwone| 0-19 jaar.
 GENEESKUNDIGE HULNERLENING BD ONGEVALLEN EN MMPEN.
 Dit betreo alle aan deze adiviteit toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten
 In de begroting worden deze kosten omgeslajen naar rato van het aantal inwone| per
 deelnemende gemeente op 1 januari van het Jaar, vœrafgaande aan het |treffende
 dienstjaar (t-1). Bij de vaK|elling van de de|nitieve bijdrage in de jaarrekening wordt
 uitgegaan van het inwone|l op 1 januari van het voorafgaande dienstjaar (t-1).
 V.
 W.
 PROJECTEN
 Hieronder vallen alle kosten welke kunnen worden toœerekend aan een of meer
 projeden, welke door het bestuur als zodanig zijn aangewezen. De kosten worden op
 kostendeGende basis doo|erekend aan de opdrachtgever.
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pa|ps|ezk
 GGB wat|rl||d.
 Aan de gemeenteraden van de gemeenschapœlijke
 regeling GGD Zaansteek-Waterland
 Uw brief d.d.:
 Uw kenmerk:
 Ons kenmerk: 2011-512
 Afdeling: |heer
 Behandeld door: J. Riensema
 Telefoon/Mobiel nr.: 075 -6519292
 E-mail: i|o@ggdm-nl
 Datum: 18 november 2011
 Onderwerp: te bl|ting|ijziging 2012
 Geachte Gemeenteraad,
 Conform artikel 26 Iid 2 van de Gemeenschappelijke regeling GGD ZaanstreekrWaterland
 wordt u de le begrotingswijziginj 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland voor zienswijze
 voorgelegd, De begro|ngswijziglng betreft een aanpassing van de vastgestelde
 programma|groting 2012. U treo het document bij deze brief aan. Op 10 november jl is de
 le |grotingswijziging 2012 voorlopig vastgestêld door het Dagelijts Bestuur.
 De le |grotingswijziging is een financiële vertaling van de eerdere |sluiîorming die in het
 Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland heeo plaa|gevonden over de aankoop
 van het pand, Vurehout te Zaandam, waarin de hoofdlocatie van de GGD gevestigd is.
 De le |gro|ngswijziging 2012 Ieidt tot een lagere bijdrage van de gemeenten aan de
 gemeenschap|lijke regeling van f 63.150. Ten opziehte van de oo|pronkelijke begroting
 2012 |tekent dit een daling van de bijdrage per gemeente van:
 Bijdrage 2012
 bijdrage |lwpr Voordelig
 na te |jz bijdtage vel*cbll
 Beemster 254.866 256.501 1.635
 Edam V'dam 859.341 865.014 5.673
 l-ar|smeer 286.031 287.645 1.614
 Oostzaan 280.366 282.414 2.048
 Purmerend 2.434.476 2.449.766 15.290
 Waterland 478.296 481.851 3.555
 Wormerland 483.370 486.336 2.966
 Zaanstad 4.697.726 4.726.837 29.111
 Zeevang 202.250 203.507 1.257
 9.976.722 10.039.872 63.150
 De Iagere bijdrage aan de gemeenschap|lijke regeling zal verrekend met de ve|chuldigde
 bijdrage over het le halfjaar 2012,
 Postadres
 Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
 E-mail info@ggdzw.nl w|.ggdzw.nl
 Hoofdvestiging Westhout
 Vurehout 2, 1507 EC Zaandam
 Telefoon 0900 - 254 54 54, Fax 075 - 616 30 16
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 Waterlandlaan 65, 1441 RS Purmerend
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1.
 In 2011 is besloten om het jand, de hoofdvestiging van de GGD Zaanstreek-Waterland, te
 kopen. De besluikorming hlerover is als volgt geweest:
 Inleiding
 14 april 2011
 18 april 2011
 7 juli 2011
 Voorlopig besluit van het algemeen bestuur tot koop van het
 pand.
 Informeren van de raden over het voorlopig besluit tot koop.
 Voorloqig besluit van het algemeen bestuur tot koop her-
 bevestlgd, onder de voorwaarde van bodemondecoek,
 Definitief besluit van het algemeen bestuur tot koop van het
 pand.
 15/22 september 2011
 Het besluit tot aankoop van het pand Vurehout te Zaandam Ieidt tot een wijziging van de
 vastgestelde begroting 2012-2015. Om deze reden wordt de le begrotingswijziging 2012
 voorgelegd.
 |.
 De te bœr|ingswijziging 2012
 De begrotingswijziging in verband met de aankoop van het pand ziet er in het
 mee6arenperspedief als volgt uit:
 2012 2013 2014 2015
 Vastgesteld begro|ngssaldo 10.039.872 10.032.879 10.105.316 10.100.032
 Verlaging van de Iasten 40.000 47.500 55.035 62.605
 Verhoging van de baten 23.150 23.019 72.914 22.809
 Tooal voordelig e|u 63.150 70.519 77.949 85.414
 Be rotin ssaldo na le wi'zi in 9.976.722 9.962.3* 10.027.367 10.014.618
 De wijzigingen (worden verwerkt in de paragraaf bedrijfsvoering) bestaan uit de volgende
 onderdelen:
 . De Iasten kunnen verlaagd worden, met f 40.000 voor 2012. Het voordelig op de
 Iasten ontslat door het aframen van de huurkosten met een bedrag van f 300.000.
 Anderzijds wordt voor de kapil|llasten (rente en afschrijving op het pand) in 2012
 een bedrag van | 260.000 geraamd. Per saldo een voordeel van f 40,000.
 Het voordeel Ioopt in het mee|arenperspedief op om reden dat de huurkosten in het
 mee|arenperspedief zijn ge'l'ndexeerd met IPA en de kapilallasten, omdat er Iineair
 wordt afgeschreven, in het mee|arenpespedief juist afnemen.
 . Verder kunnen de baten worden verhnogd in verband met de inzet van eigen
 snancieringsmiddelen. Besloten is om f 500.000 eigep |nancieringsmiddelen v|n de
 GGD in te zettenl. Over de inzet van eigen geld hoeft uiteraard geen rente te worden
 betaald. Gerekend wordt met een rentepercenoge van 4%. Dit geeft een voordeel
 van f 20.000. Conform de financiële voo|chrioen dient het resultaat op eigen
 1 Deze middelen stonden uit op rekening|ou|nt tegen en œntepercenlge van ongevœr 1%. Hiervxr is
 gekozen omdat in de afgelopen periode het percentage op rekening|ourant hoger is dan het |rcentage voor
 een kortdurend demt. Met de inkom|en wordt, i.v.m. de Iage en Asœlende rente, op bœro|ng*aàs œen
 rekening gehouden. Inkomsten worden uiteraard wel bij de realisatie Oaarrekening) meegenomen.
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snancieringsmiddelen op deze wijze veran|oord te worden. Verder ontstaat er een
 rentevoordeel omdat er gerekend wordt met een rekenrente van 4%. Het
 dâadwerkelijke renteœrcentage op de Iening is 3,91 %. Dit geeo een voordeel van
 f 3.150 voor 2012.
 De begrotingswijziging Ieidt tot de volgende bijstelling van de lasten op de programma's voor
 2012:
 samenvaœng te ||ngs|jziging 2012 vakgoeelde te wijzi|ing Beg-ing 2:12
 beg|inq 2012 2012 na te wijziging
 Prog
 1 Epidemiologie, beleid en gœondheids|v baten 0 0 0
 lasten 913.719 -4.320 909.401
 Gembijdrage 913.719 -4.320 909.399
 Prog
 2 Algemene g|ondheidszorg baten -819.000 0 -819.000
 Iasten 1.793.790 -9.429 1.784.361
 Gembijdrage 974.790 -9.429 965.361
 Prog
 3 Maalchappelijke gezondheidszorg baten -206.000 0 -206.000
 Iasten 1.385.929 -7.486 1.378.443
 Gembijdrage 1.179.929 -7.486 1.172.443
 Progr
 4 Jeugdgœondheidszorg baten -475.000 0 -475.000
 Iaslen 7.536.433 -41.915 7.494.518
 Gembijdrage 7.061.433 -41.915 7.019.518
 Progr
 5 Gen|kundige hulp bij ongevallen en rampen baten -260.000 0 -260.000
 lasten 260.000 0 260.000
 Gembijdrage 0 0 0
 |zuinigen uit onderzœ|pdrachten -90.000 -90.000
 Tœaal bi-dra e GR 10.039.872 -63.150 9.976.722
 |.
 De le |grotingswijziging Ieidt tot een Iagere bijdrage aan de gemeenschap|lijke
 van < 63.150 voor 2012. Ten opzichte van de oo|pronkelijke |groting 2012 is de
 van de) bijdrage per gemeente als volgt:
 Consmuentiœ v|r de bijdrage aan de gemœnschappelijke rœeling
 regeling
 (daling
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Bijdrage 2012
 bijdrage Olwpr Vooeelig
 na te wijz bijdrage ve|hil
 Beemster 254.866 256.501 1.635
 Edam V'dam 859.341 865.014 5.673
 l|arldsmee 286.031 287.645 1.614
 Cbstzaan 280.366 282.414 2.048
 Purmerend 2.434.476 2.449.766 15.290
 Waterland 478.296 481.851 3.555
 Wormerland 483.370 486.336 2.966
 Zaanstad 4.697.726 4.726.837 29.111
 Zeevang 202.250 203.507 1.257
 9.976.722 10.039.872 63.150
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