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VERGADERING GEMEENTERAAD 2016 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer: 1268061 

Bijlage(n) 2 

Onderwerp  Zienswijze 1e begrotingswijziging 2016 GGD ZW 

 

Middenbeemster, 22 maart 2016 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

Op 3 februari 2016 heeft het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 

Zaanstreek-Waterland (GGD) de 1e begrotingswijziging 2016 ingediend. Zij vraagt de 

gemeenteraad om een zienswijze alvorens het Algemeen Bestuur van de GGD de 

begrotingswijziging definitief vaststelt.  

 

Oplossingsrichting 

 

Proces 

De raden kunnen schriftelijk hun zienswijze ter kennis brengen aan het dagelijks bestuur. Het 

dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij 1e begrotings-

wijziging 2016, zoals deze aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming wordt aangeboden.  

De termijn voor het indienen van deze zienswijze is opgeschort tot 12 mei a.s. 

 

Analyse 

Over de 1e begrotingswijziging 2016 valt niet veel te vermelden, alleen dat de basis voor de 

berekening en verdeling over de gemeenten, zoals eerder al gecommuniceerd, gebeurt op 

basis van inwonersaantallen. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2016 van GGD 

waren de inwonersaantallen van 2015 nog niet bekend en toen is besloten om op basis van 

de inwonersaantallen 2014 de verdeling van het budget 2016 over de gemeenten te 

berekenen. Nu zijn de inwonersaantallen van 2015 wel bekend. In de verdeling van het 

budget over de gemeenten betekent dit voor Beemster een voordeel van afgrond € 1.380. 

 

Gelet op basis voor de herberekening en daarnaast op de uitkomst van de herberekening 

wordt positief geadviseerd ten aanzien van de 1e begrotingswijziging van de GGD. 

 

Meetbare doelstelling 

Nvt 

 

Financiële consequenties 

Het begrote voordeel wordt verwerkt. . 

 

Overige consequenties 

Nvt 
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Monitoring evaluatie 

De jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016 worden gebruikt om te evalueren in hoeverre 

de voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn 

gerealiseerd.   

 

Voorgesteld besluit 

Als zienswijze geven dat wordt ingestemd met deze begrotingswijziging. 

 

Communicatie/Participatie 

Nadat uw raad zijn zienswijze heeft bepaald stelt het college het Algemeen Bestuur van de 

GGD hiervan schriftelijk in kennis via de bij dit voorstel behorende concept brief. 

  


