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Geachte Raad, geachte College,

Met deze brief bieden wij u de le begrotingswijziging 2018 van de GGD Zaanstreek-Waterland voor
zienswijze aan, Het Algemeen Bestuur heeft de le begrotíngswijziging op 25 januari 2018 voorlopig
vastgesteld, De begrotíngswijziging betreft een aanpassing van de vastgestelde programmabegroting
2018,

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 16 november 2017 besloten een
begrotingswijziging te behandelen voor de loonkostenstijging in 2018 waarmee bij het vaststellen van
de begroting 2018 nog geen rekening kon worden gehouden.

Op 5 oktober 2017 zijn de werkgevers en de werknemers een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren
overeengekomen. Deze cao heeft een looptijd van twee jaar en loopt t/m 31 december 2018. In deze
nieuwe cao zijn onder andere afspraken gemaakt over de salarissen. Afgesproken is dat de lonen
zullen stijgen met totaal 3,25o/o verdeeld over verschillende momenten gedurende de looptijd van
deze cao.

In de vastgestelde begrotÍng 2018 Ís rekening gehouden met een stijging van 1olo. Dit is niet
toereikend om de gehele salarisverhoging te dekken. De begrotingswijziging die nu voor u ligt vooziet
in de ontbrekende dekking voor loonkostenstijging ter grootte van 2,25o/o.

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over de le begrotingswijziging
2018 schriftelijk ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland,
Om uw zienswijze tijdig aan te kunnen bieden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-
Waterland onWangen wij de zienswijze graag uiterlijk op 15 maart 2018, Alle onWangen zienswijzen
worden besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 maaft 2018.
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