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Geachte leden van het college en van de gemeenteraad,
Hierbij biedt het Algemeen Bestuur u de jaarstukken 2019 aan.
De jaarstukken ontvangt u conform artikel 30 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD
Zaanstreek-Waterland. In deze jaarstukken wordt een financiële en inhoudelijke verantwoording
afgelegd over de uitvoering van de diverse diensten en activiteiten binnen de programma's van de
Gemeenschappelijke Regeling.
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 4 juli 2019 besloten om bij de jaarrekening 2019
de reserves frictiekosten projecten te laten vrijvallen. Deze reserves kennen een bedrag van
€ 262.500 en zijn als volgt opgebouwd:
- Reserve frictie Zaanstad € 220.000;
- Reserve frictie Purmerend € 23.000;
- Reserve frictie overige gemeenten € 19.500.
De reserves frictie Zaanstad en Purmerend worden volledig aan beide gemeenten uitgekeerd. De
reserve frictiekosten overige gemeenten worden naar rato van het inwonersaantal aan de resterende
gemeenten uitgekeerd.
De jaarrekening kent een negatief resultaat van € 32.817. Daarnaast kent de algemene reserve eind
2019 een tekort van is € 77.074. Conform het bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 genomen
besluit om de algemene reserve op maximaal 5% van de gemeentelijke bijdrage te stellen, heeft het
Algemeen Bestuur in haar vergadering van 24 maart 2020 besloten om dit tekort aan te vullen tot
5%. Deze aanvulling verklaart het bedrag van € 77.074.
Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 26 maart 2020 de jaarstukken 2019 voorlopig
vastgesteld en besloten het bedrag van € 109.864 door te belasten naar de gemeenten.
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om in een volgende vergadering een debat te voeren over de
gewenste hoogte van de algemene reserve.
De accountant heeft bij deze jaarrekening een beperkende verklaring afgegeven op de rechtmatigheid
van een totaalbedrag van € 490.034. Dit betreft lasten waarvan op onderdelen niet kan worden
vastgesteld of in voorgaande jaren is voldaan aan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van
de Europese aanbesteding. Het betreffen inkoopopdrachten die zijn aangegaan tot en met boekjaar
2016. Het Algemeen Bestuur heeft de beperkende verklaring voor kennisgeving aangenomen.
In de jaarrekening wordt melding gemaakt van een belangrijke gebeurtenis na balansdatum die
gevolgen heeft voor het te verwachten resultaat in 2020. Dit betreft de uitbraak van COVID-19. Ten
gevolge hiervan wordt de GGD enerzijds geconfronteerd met hogere uitgaven en anderzijds met het
Hoofdvestiging
Vurehout 2, 1507 EC Zaandam
Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Telefoon: 0900 - 254 54 54
Fax: 075 - 616 30 16

Website: www.ggdzw.nl
E-mail: info@ggdzw.nl
KvK: 34370893

niet kunnen voldoen aan resultaatafspraken waardoor de inkomsten onder druk staan. Het is op dit
moment nog niet mogelijk om de impact van de crisis te materialiseren.
Voor de goede orde merken wij op dat de jaarstukken op het niveau van de Gemeenschappelijke
Regeling GGD zijn opgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft de GGD verzocht in overleg met de
gemeenten een voorstel te formuleren voor de thema’s waarop door de GGD per gemeente
gespecificeerde gegevens zullen worden gegenereerd.
U wordt in de gelegenheid gesteld uw zienswijze op de jaarstukken 2019 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 jaarstukken.
Zodra hier duidelijkheid over is, ontvangt u nader bericht.
Met vriendelijke groet,
namens het Algemeen Bestuur GGD Zaanstreek-Waterland,

S. Mutluer
voorzitter
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