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Geachte leden van het college en van de gemeenteraad,
Hierbij biedt het Algemeen Bestuur u de begroting 2021 op grond van artikel 24 lid 2 van de
Gemeenschappelijke Regeling aan.
De begroting 2021 stelt de (financiële) kaders voor de voorgenomen programma-activiteiten binnen
de Gemeenschappelijke Regeling. Daarnaast ontvangt u de meerjarenraming 2021-2024.
De begroting 2021 is opgesteld op basis van het bestaande beleid, vastgesteld in de begroting 2020,
en de uitgangspunten in de kadernota 2021, vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 26 maart 2020.
In deze vergadering heeft het Algemeen Bestuur besloten de bij de kadernota 2021 gevraagde extra
investering op het gebied van de infectieziektebestrijding ter grootte van € 102.245 toe te kennen.. In
de tweede helft van 2021 zal de noodzaak van deze investering worden geëvalueerd om te
beoordelen of deze investering gehandhaafd blijft. Het Algemeen Bestuur heeft verder besloten tot
een structurele investering van € 210.000 voor digitalisering. De investeringen zijn in de begroting
2021 verwerkt.
Het Algemeen Bestuur zal zich gaan beraden over één toekomstbestendige dekking van benodigde
inhuur vanwege ziektevervanging ten opzichte van de krimpende ruimte die het begroten van het
personeelsbudget op einde loonschaal biedt. De uitkomst van dit beraad zal zo nodig in de kadernota
2022 worden verwerkt.
Het Algemeen Bestuur informeert u hierbij dat er een haalbaarheidsonderzoek in het kader van een te
Zaanstad voorgenomen nieuwbouw van de hoofdlocatie van de GGD aan het Vurehout plaatsvindt.
Onderzocht wordt een aantal varianten betreffende al dan niet vervangende nieuwbouw voor het
huidige pand. Over de uitkomsten van en het vervolg op dit haalbaarheidsonderzoek wordt u te zijner
tijde geïnformeerd.
U wordt in de gelegenheid gesteld uw zienswijze op de begroting 2021 schriftelijk ter kennis te
brengen van het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland. Om uw zienswijze tijdig aan te
kunnen bieden aan het Algemeen Bestuur ontvangen wij deze graag uiterlijk 8 juni 2020. Alle
ontvangen zienswijzen worden besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 24 juni
2020.
Gelet op de coronacrisis is het evenwel nu nog onduidelijk of deze termijnen gehaald kunnen worden.
De GGD is in overleg met de provincie over uitstel van de termijn van aanlevering van de begroting
2021. Zodra hier duidelijkheid over is, ontvangt u nader bericht.
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