
Geachte raad, geacht college,

Met deze brief bieden wij u de Kadernota 202I van de GGD Zaanstreek-Waterland voor zienswijze
aan. Het Algemeen Bestuur heeft de Kadernota 2021 op 17 oktober 2019 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 uitvoert en geeft een
doorkijk naar de bijdragen van de gemeenten Ín de komende jaren.

Deze Kadernota is wederom een beleidsarme Kadernota waarin geen sprake is van de vraag om extra
middelen voor nieuw beleid. Er wordt wel een aantal autonome ontwikkelingen genoemd en voorzien
van financiële kaders. Dit betreft de loon- en prijsindex.

In de bijgevoegde oplegger wordt een aantal investeringen voortkomend uit autonome ontwikkelingen
op het gebied van de infectieziektebestrijding, nieuwkomers en digitalisering uiteen gezet. Het
Algemeen Bestuur realiseert zich dat de druk op de gemeentelijke begrotingen groot is. De GGD heeft
de vraag aan diensten tot en met deze begroting kunnen uitvoeren binnen de financiële kaders. Uit
onderzoeken naar de taken van de GGD alsook naar efíiciënt begroten is gebleken dat er geen ruimte
zit in de GGD-begroting om de hieruoor genoemde noodzakelijke investeringen op te kunnen vangen.
Voor de uiWoering daarvan is het noodzakelijk dat de gemeenteraden extra budget beschikbaar
stellen.

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over de Kadernota 2021 schriftelijk
ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland. Om uw
zienswijze tijdig aan te kunnen bÍeden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland
ontvangen wij de zienswijze graag uiterlijk op 6 januari 2020. Alle ontvangen zienswijzen worden
besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 januari 2020.

Wij zullen graag een voorstel doen om in een regionale raadsledenbijeenkomst een nadere toelichting
te geven op de Kadernota 2021 en de genoemde Ínvesteringen.
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