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Onderwerp: Kadernota 2018 voor zienswijze

Geacht college, geachte gemeenteraad,

Met deze brief bieden wij u de Kadernota 2018 van de GGD Zaanstreek-Waterland voor zienswijze
aan.

De Kadernota schets op hoofdlijnen de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen van de taken die de
GGD op basis van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland uiWoert en geeft een
doorkijk naar de bijdragen van de gemeenten in de komende jaren,

Terugkijkend op de kadernota 20L7, waarin de GGD verschillende beleidsinitiatieven met daarbij een
financieel kader had opgenomen en het proces dat daarop volgde, heeft de GGD nu voor een andere
aanpak gekozen voor deze Kadernota. De inhoudelijke ontwikkelingen zijn beschreven met, waar
mogelijk een duiding voor de betekenis daaruan voor gemeenten, Evenwel zijn hierbij geen financiële
kaders genoemd. De GGD zal, in samenspraak met de gemeente(n) de genoemde ontwikkelingen
verder uit werken en waar nodig in afstemming met de gemeente(n) voorstellen voor nieuw beleid
doen, Wel is in deze Kadernota een aantal autonome ontwikkelingen genoemd en voorzien van
financiële kaders. Dit betreft de loon- en prijsindex en het Rijksvaccinatieprogramma.

Het Algemeen Bestuur heeft de Kadernota 2018 op 25 januari 2017 voorlopig vastgesteld.

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over de Kadernota 2018 schriftelijk
ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland. Om uw
zienswijze tijdig aan te kunnen bieden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland
ontvangen wij de zienswijze graag uiterlijk op 15 maart 20t7. Alle ontvangen zienswijzen worden
besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 maart 2017.

Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland,
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voorzitter van het Algemeen Bestuur het Algemeen Bestuur


