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Onderwerp: 1" begrotingswijziging 2016 voor
zienswijze

Geacht college,

Met deze brief doen wij het verzoek aan uw college om de lu begrotingswijziging 2016 van de GGD

Zaanstreek-Waterland voor zienswijze aan uw Raad voor te leggen. De begrotingswijziging betreft een
aanpassing van de vastgestelde programmabegroting 2016, De wijziging is nodig in verband met de
verdeling van de bijdrage tussen de gemeenten die ontstaat met het toepassen van de definÍtieve
inwonersaantallen op 1 januari 2015. U treft het document bij deze brief aan. Op 27 januari 2016 is
de le begrotingswijziging 2016 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Uw Raad wordt in de gelegenheid gesteld haar ziensw'rjze over de le begrotingswijziging 2016
schriftelijk ter kennís te brengen van het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland. Om uw
zienswijze tUdig aan te kunnen bieden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland
ontvangen wij graag de zienswijze van de Raad uiterlijk op 28 maart 2016, Alle ontvangen zienswijzen
worden besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 maart 2016.

Tenslotte wordt het volgende opgemerkt. Een dag na vaststelling van de 1" begrotingswijziging2016
door het Algemeen Bestuur is bekend geworden dat er een principeakkoord is over de CAO voor
gemeenten voor de periode van l januari 2016 tot 1 mei 2017. Welke consequenties dit heeft en
welke financiële bijstelling voor 2016 nodig is wordt, nadat de ledenraadpleging heeft plaatsgevonden
en de nieuwe CAO bekrachtigd is, aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Met vriendelijke groet,
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