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Geachte Raad, geachte College,

Met deze brief bieden wij u de Kadernota 2019 van de GGD Zaanstreek-Waterland voor zienswijze
aan. Het Algemeen Bestuur heeft de Kadernota 2019 op 25 januari 2018 voorlopig vastgesteld.

De Kadernota schetst op hoofdlijnen de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 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.

In de Kadernota wordt een aantal ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid geschetst,
mede in het licht van de (concept-) lokale gezondheidsnota's en de daarop gebaseerde strategische
agenda 20lB -2}21van de GGD. 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 ís in deze Kadernota een aantal autonome ontwikkelingen genoemd en voorzien van financiële
kaders. Dit betreft de loon- en prijsindex en de overdracht van de financiering van het
Rijkvaccinatieprogramma van het RIVM naar de gemeenten. In de Kadernota is voor het
Rijksvaccinatieprogramma een bedrag van € 485.000 opgenomen. Ten aanzien van dit bedrag maken
wij een voorbehoud omdat nog niet duidelijk is of hiermee de kosten voor het
Rijksvaccinatieprogramma geheel kunnen worden gedekt en er nog geen zekerheid bestaat of de
gemeenten voor de kosten van het RijksvaccÍnatieprogramma voldoende dekking krijgen uit het
Gemeentefonds.

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over de Kadernota 2019 schriftelijk
ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland. Om uw
zíenswijze tijdig aan te kunnen bieden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland
ontvangen wij de zienswijze graag uiterlijk op 15 maart 2018. Alle onWangen zienswijzen worden
besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 maart 2018,
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