GemeenteWATERLAND

'- ••

**-

Datum

: 13 mei 2019

Kenmerk

Behandeld door
Doorkiesnummer

: Erich Dijk
: (0299) 658 643

Bijlagen
Un/ brufnan
l'IV kenmerk
In uw antwoord graag datum en kenmerk vermelden.

Aan de raden van Zaanstad, Purmerend, Oostzaan,
Wormerland, Edam-Volendam, Landsmeer en Beemster

Onderwerp:

Vooraankondiging zienswijze gemeenteraad Waterland op begroting 2020 GGD Zaanstreek- \Vaterland

Geachte leden van de gemeenteraden in Zaanstreek-Waterland,
Onlangs hebben wij als deelnemende gemeenten de begroting 2020 van de GGD Zaanstreek-Waterland
ontvangen, met het verzoek om uiterlijk 24 juni 2019 een zienswijze daarop te geven.
De raadsleden van de klankbordgroep GGD van de gemeente \Vaterland hebben kennis genomen van het
voorstel van het bestuur van de GGD om de begroting 2020 door te lichten en de opbrengsten van deze
doorlichting te verwerken in de kadernota 2021.
Wij zullen in onze gemeenteraadsvergadering van 23 mei 2019 bij de vaststelling van onze zienswijze onze
teleurstelling uitspreken dat in de begroting 2020 geen taakstelling is opgenomen en dat de discussie over
eventuele besparing (opbrengst van de doorlichting) is doorgeschoven naar 2021.
Wij zullen tevens voorstellen om in het vierde kwartaal van dit jaar een extra bijeenkomst met alle
gemeenteraden (of een delegatie daaruit) uit te schrijven. Tijdens deze bijeenkomst kan besproken worden
hoe de opbrengst van de doorlichting ook op een andere wijze kan worden verwerkt, bijvoorbeeld via een
begrotingswijziging op de begroting 2020 of in een teruggave naar de deelnemende gemeenten.
\Vij komen met dit voorstel omdat wij (behalve financiele redenen) van mening zijn dat de grip van
gemeenteraden op "verbonden partijen" in het algemeen en de GGD in het bijzonder moet worden
verbeterd. Ons voorstel probeert een bijdrage te leveren om "het democratisch gat" te verkleinen.
Wij verzoeken u om ook in uw zienswijze op de begroting 2020 te vragen om een dergelijke bijeenkomst.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Henk van Berkum, h.van.berkum@waterland.nl of telefoonnr. 06
24120779.
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Henk van Berkum (pvdA

Postbus 1000 I 1140 BA Monnickendam
I Bezoekadres Pierebaan 3 Monnickendam I T. 0299 - 658 585 I F. 0299 - 658 599
E. gemeente@waterland.nl
I www.waterland.nl I IBAN Rabobank: NL24RAB0034.28.79.200
I IBAN BNG: NL11BNGH028.50.33.298

