
]

.rt

/\)
\t¡:\.-

Registratienummer: 1496491

Datum voorstel: 18 december 2019

Commissie 11 februari 2020

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Portefeuillehouder: Dings

Gemeenteraad 11 februari 2O2O

Samenvatting:
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland
heeft haar Kadernota 2021 ingediend en vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad.
Daarbij heeft de GGD een memo als bijlage gestuurd met benodigde investeringen.
ln de Kadernota 2021 zijn geen voorstellen opgenomen voor nieuw beleid.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om over de kadernota en de investering digitalisering een
positieve zienswijze te geven en over de investeringen infectieziektebestrijding en
nieuwkomers een negatieve zienswijze.

Onderurerp:
Zienswijze Kadernota 2021 GGD Zaa nstreek-Waterland
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Middenbeemster, 18 december 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland
heeft op 17 oktober 2019 de voorlopige Kadernota 2021 vastgesteld. Vervolgens wordt de
gemeenteraad om een zienswijze gevraagd en zal het Algemeen Bestuur van de GGD de
Kadernota 2021 definitief vaststellen.
ln de aanbiedingsbrief heeft de GGD gevraagd om uiterlijk 6 januari 2O2O te reageren.
De GGD heeft dit naderhand aangepast en gesteld op uiterlijk 9 maart a.s.

Als bijlage bij de Kadernota 2021heeft de GGD een document met benodigde investeringen
toegestuurd. Het betreft investeringen met betrekking tot infectieziekten bestrijding,
nieuwkomers en digitalisering. Het Algemeen Bestuur heeft ervoor gekozen deze investering
niet op te nemen in de Kadernota 2021. Het Dagelijks Bestuur van de GGD betrekt uw
zienswijzen bij hun besluitvorming. Dit kan betekenen dat, als een meerderheid van de
deelnemende gemeenten een positieve zienswijze heeft uitgebracht, dat er alsnog dekking
gezocht moet worden voor een bedrag van € 11.630 of een deel daarvan.

ln de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de gemeenten de GGD van voldoende
financiële middelen dienen te voorzien om aan al zijn verplichtingen naar derden tegemoet te
kunnen komen (artikel 26, lid 5). Dit zet de GGD in een andere positie dan aanbieders die wij
contracteren.

Oplossingsrichtingen
ln de Kadernota 2021 zijn geen voorstellen opgenomen voor nieuw beleid. De aad kan
daarom instemmen met de kadernota. Over de investeringen merken wij het volgende op.

I nfecti e zie kte be strijd i n g : € 2. I 60
We hebben geen signalen van de huisartsen ontvangen over een toename van venruijzingen

door de GGD rondom seksueel overdraagbare aandoeningen. Daarnaast vinden wij een
veruvijzing naar de huisarts passend.

Nieuwkomers: € 2.591
Momenteel ontvangt de GGD al bekostiging middels subsidiering van extra uren
jeugdverpleegkundige op Kuna Mondo (Schakelklas te Purmerend). Daarnaast subsidiëren
wij schoolmaatschappelijk werk (Spirit SMW+¡ om opvoedingsproblematiek en schoolverzuim
te ondervangen op Kuna Mondo.

Digitalisering: € 6.097
Om optimaal te kunnen functioneren is een doelmatige ICT infrastructuur van belang
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Fi nanciële consequenties/risico's :

Gelet op de genoemde stijging wordt de bijdrage van Beemster aan de gemeenschappelijke
regeling verhoogd van € 348.101 in2020 tot een bedrag van € 367.038 \n2021. Dit is een

bedrag van € 18.937. Omdat wij al rekening hebben gehouden met de indexatie hebben wij

dit bedrag al gereserveerd. Voor de extra beleidsinvesteringen hebben wij geen bedrag
gereserveerd.

J uridische consequenties
Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling heeft een wettelijke verplichting volgens

artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en artikel 24lid 2 van de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland om algemene en financiële
kaders toe te zenden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voordat tot
vaststelling wordt overgegaan.

Communicatie:
Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald stelt het college het Algemeen Bestuur

van de GGD hiervan schriftelijk in kennis.

Relatie met fusie:
N.v.t.

Voorstel:

- een positieve zienswijze geven op de kadernota 2021 inhoudende dat de bijdrage van
Beemster aan de Gemeenschappelijke Regeling voor 2021wordt verhoogd als gevolg

van de loon- en prijsindex met €18.937 ten opzichte van 2020 tot€367.038;
- een negatieve zienswijze geven op het voorstel voor de extra beleidsinvesteringen voor

infectieziektebestrijding en nieuwkomers;
- een positieve zienswijze geven op het voorstel voor de investeringen voor digitalisering.

burge ers van Beemster

A.J van Beek A.G. Dehé
loco-secretarisburgemeester

Biilaqen:
- Raadsbesluit
- Brief met de zienswijze
- Aanbiedingsbrief GGD 7 november 2019 kadernota2O2l
- KadernoÍa 2021
- Memo GGD 1 1 november 2019 investeringen kadernota 2021
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2019,

BESLUIT

Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2021 inhoudende dat de bijdrage van
Beemster aan de gemeenschappelijke regeling voor 2021wordt verhoogd als gevolg van
de loon- en prijsindex met € 18.937 ten opzichte van 2020 tot € 367.038.

Een negatieve zienswijze geven op het voorstel voor de extra beleidsinvesteringen voor
infectieziektebestrijding en nieuwkomers.

Een positieve zienswijze op het voorstel voor de investeringen voor digitalisering

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

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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