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Samenvatting:
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland
heeft haar kadernota 2020 ingediend en vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad.

ln de Kadernota2O2O zijn geen voorstellen opgenomen voor nieuw beleid. De gemeenteraad

kan daarom instemmen met de kadernota 2020 en besluiten conform de voorgestelde
zienswijze.

Ondenrerp:
Zienswijze kadernota 2020 GGD Zaanstreek-Waterland
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M iddenbeemster, 26 maart 2Q19

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling:

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland
heeft op 24 januari 2019 de voorlopige Kadernota 2020 vastgesteld. Vervolgens wordt de
gemeenteraad om een zienswijze gevraagd en zal het Algemeen Bestuur van de GGD de

Kadernota 2020 definitief vaststellen.

Oplossingsrichti ngen :

De GGD Zaanstreek-Waterland is zich bewust van de financiële vraagstukken waar de
gemeenten op het moment voor staan. Om die reden neemt de GGD het meerjaren-
perspectief 2020 als uitgangspunt dat al stond beschreven in de GGD-begroting 2019.
De GGD gaat uit van een loonindex van3o/o en een prijsindex van2,5o/o, vandaar dat de

bijdrage van Beemster aan de gemeenschappelijke regeling wordt verhoogd met € 26.286 tot
een bedrag van € 348.101. Dit wijkt af van onze interne regels. ln de vergadering van het

Algemeen Bestuur d.d. 5 juli 2018 is hiertoe besloten. De verhoging wordt meegenomen in de

begroting 2O2O van Beemster.

De ontwikkelingen die genoemd staan in de kadernota en de financiële uitgangspunten voor
het opstellen van de begroting 2020 van de GGD kunnen worden onderschreven.
Er kan een positieve zienswijze worden gegeven.

Meetbare doelstel li ngen :

N.v.t.

Financiële consequenties/risico's :

De bijdrage van Beemster aan de GGD wordt verhoogd met € 26.286 tot een bedrag van

€ 348.101. De verhoging wordt meegenomen in de begroting 2020 van Beemster.

Gommunicatie:

Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald brengt het college bij het Algemeen

Bestuur van de GGD de vastgestelde zienswijze in.

Relatie met fusie:

N.v.t.
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Monitori ng/evaluatie:

De GGD-jaarrekening 2020 en het GGD-jaarverslag 2020 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 2020.

Voorstel:
lnstemmen met de kadernota 2020van de GGD Zaanstreek-Waterland en dit als zienswijze
inbrengen.

burgem ^w,ffiw
A.J.M. van Beek
burgemeester

Bijlagen:
- raadsbesluit
- concept zienswijze
- aanbiedingsbrief en kadernota 2020 GGD ZW

secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 maar|2019,

BESLUIT:

ln te stemmen met de kadernota2020 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD
Zaanstreek-Waterland, dit als zienswijze in te brengen en hiervoor de bij dit voorstel

behorende concept zienswijze vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 16 april2019

A.J.M. van Beek
voozitter

M. Timmerman
griffier
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concept zienswijze

Zie nswijze Kadernota 2020 GG D Zaa nstreek-Waterla nd

Geacht bestuur,

Op 28 januari 2019 ontving de gemeenteraad en het college van u de kadernota 2020.
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 kadernota 2020 is behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van 16 april 2019.
De gemeenteraad stemt in met de kadernota en ziet uw concept-begroting 2020 tegemoet.




