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Onderwerp: Jaarstukken 2018 en Begroting 2020

Geachte leden van het college en van de gemeenteraad,

Hierbij biedt het Algemeen Bestuur u de jaarstukken 2018 als de begroting 2020 aan.

De jaarstukken ontvangt u conform artikel 30 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD

Zaanstreek-Waterland. In deze jaarstukken wordt een fínanciële en inhoudelijke verantwoording
afgelegd over de uitvoering van de diverse diensten en activiteiten binnen de programma's van de
Gemeenschappelijke Regeli ng,

De jaarrekeníng kent een positief resultaat van € 16.103. Het Algemeen Bestuur heeft in haar
vergadering van 27 maart 2019 de jaarstukken 2018 voorlopig vastgesteld en besloten het
positieve resultaat toe te voegen aan de reserue groot onderhoud.

Voor de goede orde merken wij op dat de jaarstukken op het niveau van de Gemeenschappelijke
Regeling GGD zijn opgesteld. Op vezoek levert de GGD de inhoudelijke gegevens per gemeente.

Daarnaast biedt het Algemeen Bestuur u de begroting 2020 aan op grond van aftikel 24 lid 2 van de
Gemeenschappelijke Regeling.

De begroting 2020 stelt de (financiële) kaders voor de voorgenomen programma-activiteiten binnen
de Gemeenschappelijke Regeling. Daarnaast ontvangt u de meerjarenraming 2020-2023.
De begroting 2020 is opgesteld op basis van het bestaande beleid, vastgesteld in de begroting 2019,
en de uitgangspunten in de Kadernota 2020, voorlopig vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 24
januari 2019.

Op vezoek van het Algemeen Bestuur heeft een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van
alle gemeenten uit de regio en de GGD, de concept-begroting 2020 onderzocht op de taken op het
gebied van, en de beschikbare middelen voor de publieke gezondheid, De conclusie van dit ondezoek
is dat bezuinigingen op deze taken onwenselijk zijn omdat hiermee een tegengesteld effect zal
worden bereikt in de beweging die gemeenten willen maken van minder specialistische, dure, zorg
naar meer preventieve, collectieve, goedkopere zorg. Wel is besloten dat ter voorbereiding van de
concept-Kadernota 202L, de begroting van de GGD zal worden doorgelicht door een werkgroep,
bestaande uit financiële medewerkers van de gemeenten en van de GGD, om te bezien of in de wijze
van begroten nog besparingen mogelijk zijn. Daarbij zullen onder meer bedrijfsvoering en huisvesting
aan de orde komen alsook de mogelijkheden worden bekeken om op deze gebieden samen te werken
met andere gemeenschappelijke regelingen. Bij de voorbereiding voor de Kadernota 2021 zullen
voorstellen hiertoe worden ingebracht.

U wordt in de gelegenheid gesteld uw zienswijze op de jaarstukken 2018 en de begroting 2020
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 onWangen wij deze graag

uiterlíjk 24 juni 2019. Alle onWangen zienswijzen worden besprcken in de vergadering van het
Algemeen Bestuur op 4 juli 2019.

Met vriendelijke groeÇ
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