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30 januari 2018 Portefeuillehouder: Van Beek

20 februari 2Q18 Gemeenteraad 20 februari 2018

Samenvatting:
De GGD Zaanstreek-Waterland stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om een zienswijze

in te dienen op haar kadernota 2019.
ln de kadernota zijn geen voorstellen opgenomen voor nieuw beleid.
De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met deze kadernota en dit als zienswijze in te
brengen.

Ondenrerp:
Zienswijze kadernota 201 I GGD Zaanstreek-Waterland
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Onderwerp: Zienswijze kadernota 201 I GGD Zaanstreek-Waterland

Middenbeemster, 30 januari 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:

Op 25 januari 2018 heeft het bestuur van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
Zaanstreek- Waterland (GGD) de kadernota voor 2019 voorlopig vastgesteld. Vervolgens
wordt aan de gemeenteraad om een zienswijze gevraagd alvorens het algemeen bestuur van
de GGD de kadernota definitief vaststelt.

Proces
Op grond van artikel 24 respectievelijk artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling stelt

het dagelijks bestuur van de GGD een ontwerpbegroting op voor het daaropvolgende

kalenderjaar en een voorlopige rekening van inkomsten en uitgaven. Vooruitlopend op de

begroting 2019, stelt het algemeen bestuur van de GGD een kadernota vast.

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 de

kadernota 2019, zoals deze aan het algemeen bestuur ter besluitvorming wordt aangeboden

Het bestuur van de GGD verzoekt om een zienswijze vóór half maart 2018. ln de

vergadering van 29 maart 2018 stelt het GGD-bestuur de Kadernota definitief vast.

Analyse
ln de kadernota wordt op hoofdlijnen de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen gemeld

binnen de gemeenschappelijke regeling voor het jaar 2019. Verder wordt er een doorkijk
gegeven naar de bijdrage voor de jaren die daarop volgen (tlm 2021). Met de kadernota

worden de uitgangspunten voor programmabegroting 2019 vastgesteld.

Bij de vaststelling van de GGD-begroting 2018 is in meerjarenperspectief voor 2019 en

verdere jaren reeds een oplopend begrotingssaldo vastgesteld.

De financiële consequenties voor wat betreft de autonome ontwikkelingen voor 2019 worden

zichtbaar in deze GGD-kadernota 2019. Een verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor

2019 ten opzichte van 2018 is onvermijdelijk.
ln de kadernota is een aantal autonome ontwikkelingen genoemd en voorzien van financiële

kaders. Dit betreft de loon- en prijsindex en het Rijksvaccinatieprogramma.
Per januari 2019 wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wettelijk verankerd in de Wet

Publieke Gezondheid. Hiermee wordt de uitvoering van het vaccinatieprogramma onder de

bestuurlijke verantwoordelijkheid gebracht van de gemeenten en wordt de samenhang tussen

de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en het vaccinatieprogramma bestuurlijk geborgd.

Als gevolg hiervan wordt het RVP niet langer gefinancierd vanuit de Rijksbegroting, maar

vanuit het gemeentefonds via een algemene uitkering waarbij wordt aangesloten op de

verdeel maatstaf 'jongeren'.
ln de kadernota zijn geen voorstellen opgenomen voor nieuw beleid.
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De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met deze kadernota en dit als zienswijze in te
brengen.

Meetbare doelstel lingen :

Nvt

Financiële Consequenties :

ln de concept kadernota 2019 is er voor de gehele GGD een financieel effect van totaal
€ 958.936 (waaronder € 485.00 ten bate van het RVP). Het financieel effect voor gemeente

Beemster is € 42.745.

Het effect in de meerjarenbegroting 201 8-2021, jaarschijf 2019 van gemeente Beemster is

het financiële effect € 5.000 , omdat op basis van de begroting 2018 van de GGD al rekening
is gehouden met venruachte financiële effecten in de meerjarenbegroting van gemeente
Beemster. ln de gemeentelijk kadernota 2019 wordt dit financieel effect, met het meerjarige

beeld 2020-2022, als autonome ontwikkeling opgenomen.
Bij de meicirculaire 2018 zal de hoogte van de rijksbijdrage inzake RVP bekend worden en dit
zal veruverkt worden in de gemeentebegroting 2019.

Communicatie:

Monitori ng/Evaluatie:
De GGD-jaarrekening 2019 en het GGD-jaarverslag 2019 worden gebruikt om te evalueren in

hoeverre de voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn
gerealiseerd. Een nader oordeel/zienswijze zal worden gegeven op basis van de nog te

ontvangen GGD-begroting 201 9.

Voorstel:
lnstemmen met deze kadernota en dit als zienswijze inbrengen

ers van Beemster,en

Ur\lt
A.J.M. van Beek
burgemeester

C.P. van Du

Bijlage(n):
- raadsbesluit
- concept zienswijze
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2018,

BESLUIT:

lnstemmen met de kademota 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-
Waterland en dit als zienswijze inbrengen.

AIdus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 20 februari 2018

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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concept zienswijze

Geacht bestuur,

Op 25 januari 2018 ontvingen wij de kadernota2Ol9 GGD Zaanstreek-Waterland.
Op grond van artikel 26, eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling stelt u de
gemeenteraad in de gelegenheid om hierop een zienswijze te geven.

De kadernota 2019 is behandeld in de raadsvergadering van 20 februari 2018.
De raad stemt in met de kadernota en ziet uw conceptbegroting 2019 graag tegemoet.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.


