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Samenvatting:
Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft op 17 oktober de begrotingswijzigingen voor 2019

en 2O2O voorlopig vastgesteld en stelt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten

binnen de gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid hierop een zienswijze te geven.

De raad wordt voorgesteld om een positieve zienswijze te geven.
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Middenbeemster, 18 december 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

De personeelsleden van de GGD Zaanstreek-Waterland worden op grond van verbindende
afspraken betaald conform cao van de gemeenten. Voor 2019 en 2020 zijn nieuwe cao

afspraken gemaakt voor gemeenteambtenaren, die in zijn gegaan per januari 2019. De cao
heeft een looptijd van 2jaar, dus tot einde 2020. De financiële consequenties van de

doonruerking van die afspraken voor de GGD zijn inmiddels doorgerekend. Er blijkt een

verhoging nodig van de begrotingen 2019 en 2020 van de GGD. Omdat de deelnemende
gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling verplicht zijn om de GGD van voldoende

financiële middelen te voorzien en te zorgen dat de GGD alle verplichtingen aan derden kan
voldoen, moet de bijdrage van Beemster worden verhoogd in 2019 en 2020.

ln de aanbiedingsbrief heeft de GGD gevraagd om uiterlijk 6 januari 2020 te reageren. Deze

datum heeft de GGD aanvankelijk ook gehanteerd voor een zienswijze op de Kadernota
2021. De GGD heeft dit naderhand aangepast en gesteld op uiterlijk 9 maart a.s.

Oplossi ngsrichti ngen :

Het nakomen van de cao afspraken is een verplichting. In de gemeenschappelijke regeling is

vastgelegd dat de gemeenten de GGD van voldoende financiële middelen dienen te voorzien

om aan alzijn verplichtingen naar derden tegemoet te kunnen komen (artikel 26,lid 5). Dit zet

de GGD in een andere positie dan aanbieders die wij contracteren.

Fi nanciële consequenties/risico's :

De verhoging van de bijdrage in respectievelijk 2019 en 2020 past binnen het budget.
De structurele verhoging vanaf 2021 zal worden voorgelegd bijde behandeling van de
kadernota en begroting202l van de GGD.

Juridische consequenties
De personeelsleden van de GGD Zaanstreek-Waterland worden op grond van verbindende

afspraken betaald conform cao van de gemeenten. Voor 2019 en 2020 zijn nieuwe cao
afspraken gemaakt voor gemeenteambtenaren, die in zijn gegaan per januari 2019.
De cao heeft een looptijd van 2 jaar, dus tot einde 2020. De financiële consequenties van de
doorwerking van die afspraken voor de GGD zijn inmiddels doorgerekend. Het bestuur van
de GGD heeft een wettelijke verplichting volgens artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen om begrotingswijzigingen voor een zienswijze voor te leggen aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
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Gommunicatie:

Nadat de gemeenteraad de zienswijze heeft bepaald stelt het college het bestuur van de

GGD Zaanstreek-Waterland hiervan schriftelijk in kennis.

Mon itori ng/evaluatie:

De begrotingswijzigingen20lg en2020 worden gebruikt om te evalueren in hoeverre de

voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn gerealiseerd.

Voorstel:

- een positieve zienswijze geven op de begrotingswijziging 2019 inhoudende dat, als
gevolg van de nieuwe cao afspraken de bijdrage van Beemster aan de GGD incidenteel

wordt verhoogd met € 5.729.
- een positieve zienswijze geven op de begrotingswijziging 2020 inhoudende dat, als

gevolg van de nieuwe cao afspraken, de bijdrage van Beemster aan de GGD incidenteel

wordt verhoogd met € 4.681.

wethouders vanb

A.J.M. van Beek
burgemeester

Biilaqen:
- Raadsbesluit
- Aanbiedingsbrief GGD 29 oktober 2019 zienswijze begrotingswijziging
- 1e Begrotingswijziging 2019 en 2020 voorlopig vastgesteld voor zienswijze

A.G. Dehé
loco-secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2019,

BESLUIT:

Een positieve zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2019 inhoudende dat, als
gevolg van de nieuwe cao afspraken de bijdrage van Beemster aan de GGD incidenteel
wordt verhoogd met € 5.729.

Een positieve zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2020 inhoudende dat, als
gevolg van de nieuwe cao afspraken, de bijdrage van Beemster aan de GGD incidenteel
wordt verhoogd met € 4.681.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 11 februari 2020

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


