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Datum voorstel:

Commissie

27 maart2018 Portefeuillehouder: Van Beek

17 april2018 Gemeenteraad: 17 april2018

Samenvatting:
Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland heeft

de 1" begrotingswijziging 2018 ingediend.Zijvraagtde gemeenteraad om een zienswijze

voordat het algemeen bestuur van de GGD de begroting definitief vaststelt.

Wij stellen u voor om een positieve zienswijze op deze 1" begrotingswijziging 2018 te geven

Onderwerp:
Zienswijze 1" begrotingswijziging 201 8 GGD Zaanstreek-Waterland
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Onderwerp: Zienswijze '1" begrotingswijziging 2018 GGD Zaanstreek-Waterland

Middenbeemster, 27 maart 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
Op 31 januari 2018 heeft het dagelijks bestuur van de Gemeenschappel'tjke Regeling GGD

Zaanstreek-Waterland de 1" begrotingswijziging 201 8 ingediend . Zii vraagt de gemeenteraad

om een zienswijze voordat het algemeen bestuur van de GGD de begroting definitief
vaststelt. De GGD vraagt een extra bijdrage van de gemeente.

Oplossi ngsrichti ngen :

Proces
De gemeenteraden kunnen schriftelijk hun zienswijzen inbrengen. De raden zijn gevraagd om

dit voor 15 maart 2018 te doen. Hierop is aangegeven dat dit in tijd niet haalbaar is waarop

het dagelijks bestuur van de GGD heeft besloten om deze termijn te verlengen tot de

behandeling van dit voorstel in het algemeen bestuur (vergadering van 5 juli 2018).

Analyse
De begrotingswijziging, een verhoogde gemeentelijke bijdrage, is een gevolg van een

autonome ontwikkeling. De lonen stijgen met totaal 3,25o/o.ln de vastgestelde GGD-begroting

2018 is rekening gehouden met 1%. De begrotingswijziging die nu voor ligt voorziet in de

ontbrekende dekking voor loonkostenstijging ter grootte van 2,25o/o. De totale gevraagde

extra bijdrage aan de gemeenten is €.237.110.
Voor Beemster houdt dit een onvermijdelijke verhoging in van de begrote bijdrage in 2018 ter
grootte van € 6.224.

Meetbare doelstellingen :

Nvt

Fi nanciële consequenties/risico's :

Voor Beemster was de bijdrage in de oorspronkelijke GGD-begroting 201 8 € 279.844
De bijdrage wordt na deze begrotingswijziging totaal€ 286.068.

De verhoging van de gemeentelijk bijdrage wordt gedekt in de gemeentebegroting 2018.

ln de gemeentebegroting is een bedrag van totaal €.290.163 opgenomen.

Communicatie:
Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald stelt het college de GGD hiervan

schriftelijk in kennis.
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Monitoring/evaluatie:
De jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 worden gebruikt om te evalueren in hoeverre

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

Voorstel:
Een positieve zienswijze geven op de 1" begrotingswijziging 2018 van de GGD Zaanstreek-
Waterland.

burgemeester en wetho n Beemster,

UÜNT)
A.J van Beek H van
burgemeester secretaris

Bijlagen:
- raadsbesluit
- concept zienswijze
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 maart2018,

BESLUIT

Een positieve zienswijze geven op de 1" begrotingswijziging 2018 van de GGD Zaanstreek-
Waterland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d.17 april2018

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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concept zienswijze

Maatschappelijk Domein
Dagelijks Bestuur
GG D Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056
1500G8 Zaandam

uw brief van
31 januari 2018

uw kenmerk
Dit-2018-000095

ons kenmerk
1420254

datum
17 april2O18

ondenwerp
Zienswijze 1" begrotingswijziging 2018 GGD

Geacht bestuur,

Op 31 januari 2018 ontvingen wij van u de 1e begrotingswijziging 2018 van de GGD
Zaanstreek-Waterland. U stelt de gemeenteraad op grond van artikel 26, eerste lid van de
Gemeenschappelijke Regeling in de gelegenheid om zijn zienswijze kenbaar te maken.

De begrotingswijziging, een verhoogde gemeentelijke bijdrage, is een gevolg van een
autonome ontwikkeling, loonstijging. Voor Beemster houdt dit een onvermijdelijke verhoging
in van de begrote bijdrage in 2018 van €.6.224.

De 1" begrotingswijziging is behandeld in de raadsvergadering van 17 april 2018
De raad stemt in met deze wijziging.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.
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