Zaanstreek-Waterla nd

Uw brief d.d.:
Uw kenmerk:

Aan de colleges van B&W
Aan de gemeenteraden
van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland

Ons kenmerk: Dir-2017-000299
Afdeling: Directie
Behandeld door: Sandra Bleeker

Telefoon/Mobiel nr.: 075 -65L9292
E-mail : sbleeker@ggdzw.nl
Datum: 29 maart.20I7
Ondenverp : Jaarstukken 2016

Geachte leden van het college en van de gemeenteraad,
Conform artikel 30 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland ontvangt u
de jaarstukken 2016 van de GGD Zaanstreek-Waterland.

In de jaarstukken wordt een financiële en inhoudelijke verantwoording afgelegd over de uiWoering
van de diverse diensten en activiteiten binnen de programma's van de Gemeenschappelijke Regeling.
Daarnaast worden de resultaten vergeleken met de voornemens uit de programmabegroting 2016.
Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 233.989.
Echter, door de invoering van het individueel keuzebudget per 1 januari 20t7 is het noodzakelijk een
éénmalíge extra last van 7 maanden vakantiegeld, vanuit het jaar voorafgaand aan de invoering van
het IKB, op te nemen in de jaarrekening 2016. De eenmalige extra last is voor de gemeenschappelijke
regeling € 371.091 waardoor het jaarrekeningresultaat op - C L37.t02 eindigt.
Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland heeft in haar vergadering van 29 maaft
20L7 dejaarstukken 2016 voorlopig vastgesteld en besloten de, niet meer noodzakelijke, Reserve
aftsen in opleiding te laten vrijvallen waardoor een positief jaarrekeningresultaat ontstaat van
€97.739. Het Algemeen Bestuur heeft dit resultaat bestemd voor de renovatie van het pand Vurehout
Zaanstad.

wordt in de gelegenheíd gesteld uw zienswijze over de jaarstukken 2016 schriftelijk ter kennis te
brengen van het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland.
Om uw zienswijze tÍjdig aan te kunnen bieden aan het Algemeen Bestuur van de GGD ZaanstreekWaterland ontvangen wij uw zienswijze graag uiterlijk 29 juní 2017. Alle ontvangen zienswijzen
worden besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 juli 2017.
U

Voor de goede orde merken wij op dat de jaarstukken op het niveau van de Gemeenschappelijke
Regeling GGD zijn opgesteld. Op vezoek leveft de GGD de inhoudelijke gegevens per gemeente.
Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur van de GGD
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