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Raadsvoorstel en ontwerpbesl u it

Registratienummer: 1387984
Datum voorstel

5 september2017

Commissie:

26 september

2017

Portefeuillehouder: Jonk-deLange
Gemeenteraad

26 september 2017

Ondenrerp:
Zienswijze ontwerp begroting 2018 GGD Zaanstreek-Waterland

Samenvatting:
Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland heeft haar begroting 2018
ingediend en vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad.
ln de begroting zijn geen voorstellen opgenomen voor nieuw beleid conform de voorgaande
kadernota. De kadernota is op 21maart 2017 besproken in de commissie. De raad heeft met
de kadernota ingestemd.
De raad wordt thans voorgesteld in te stemmen met de begroting en dit als zienswijze in te
brengen.
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Middenbeemster, 5 september 2017
Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling
Op 13 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
Zaanstreek- Waterland (GGD) de ontwerp begroting 2018 voor een zienswijze voorgelegd
aan de gemeenteraden.
De GGD vraagt uiterlijk 6 november 2017 om de zienswijze in te sturen. De begroting 2018
wordt voor een definitieve vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen
Bestuur van de GGD op 16 november 2017.

Oplossingsrichtingen
De GGD begroting 2018 is opgesteld op basis van het bestaande beleid, zoals vastgesteld bij
de begroting2OlT en de uitgangspunten, zoals opgenomen in de Kadernota 2018'en
vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 maart 2017 . Voorstellen voor
nieuw beleid worden in overleg met de gemeenten ter behandeling voorgelegd aan het
Algemeen Bestuur. lnhoudelijk wijkt de begroting niet af van GGD-kadernota op één punt na.
ln de Kadernota 2018 werd een totale gemeentelijke bijdrage voor 2018 van € 11.180.887
geprognosticeerd. Hierbijwerd rekening gehouden met een stijging als gevolg van de
overdracht van de bijdrage van het Rijk aan het Rijksvaccinatieprogramma naar het
gemeentefonds. Evenwel heeft het ministerie van MffS in juni 2017 besloten de overdracht
van de bijdrage van het Rijk aan het Rijksvaccinatieprogramma naar het gemeentefonds met
één jaar uit te stellen naar 2019.
ln de voorliggende begroting 2018 is met deze ontwikkeling rekening gehouden. Na het
opstellen van de meer uitgewerkte begroting komt de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage
voor 2018 uiteindelijk uit op € 10.698.470.
tn de begroting zijn. conform de voorgaande kadernota, geen voorstellen opgenomen voor
nieuw beleid. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de begroting en dit als
zienswijze in te brengen.
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nanciële consequenties/risico's :
ln 2018 is er voor de GGD een financieel effect van totaal € 365.626. Dit houdt in voor
Beemster een autonome stijging van de bijdrage voor 2018 van €.4.222.|n de GGDkadernota was dat nog € 15.263. De venruachte overdracht van vaccinatie per 2019 maakt dat
de meerjarenraming niet wijzigt.
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Conform de voorliggende GGD-begroting dient in de gemeentebegroting 2018 rekening te
worden gehouden met een bijdrage van totaal €279.844. Hiermee wordt in de ontwerp
begroting 2018 van de gemeente rekening gehouden.

Gommunicatie:

Monitori ng/Evaluatie:
De GGD-jaarrekening 2018 en het GGD-jaarverslag 2018 worden gebruikt om te evalueren in
hoeverre de voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn
gerealiseerd.

Voorstel:
lnstemmen met de ontwerp begroting 2018 en dit als zienswijze inbrengen
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2017,

BESLUIT:

ln te stemmen met de ontwerp begroting 2018 van de GGD Zaanstreek-Waterland en dit als
zienswijze in te brengen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 26 september 2017.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman

griffier
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concept zienswijze

onderwerp

Zienswijze begroting 2018 GGD
Geacht bestuur,
Op 13 juli 2017 ontvingen wij van u de begroting 2018 van de GGD Zaanstreek-Waterland.
U stelt de gemeenteraad op grond van artikel 26, eerste lid van de gemeenschappelijke
regeling in de gelegenheid om zijn zienswijze kenbaar te maken.

De begroting is behandeld in de raad van 26 september 2017. De raad stemt in met deze
ontwerp begroting
Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

A.J.M. van Beek
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde
secretaris

