#
.,.

ì

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

\t-ri.

Registratienummer:

1511599

Datum voorstel:

26 mei2020

Portefeuillehouder: J.R.P.L. Dings

Commissie:

23 juni2020

Gemeenteraad:

23 iuni 2020

Onderuverp:
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Samenvatting:
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland
heeft haar voorlopige Jaarstukken 2019 en concept Begroting 2021 ingediend en vraagt om
een zienswijze van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan instemmen met de Jaarstukken
2019 en de Begrotin g 2021 en besluit conform bijgaande brief met de zienswijze.
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Middenbeemster, 26 mei 2020
Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling :
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland
heeft op 26 maart 2020 de voorlopige Jaarstukken 2019 en concept Begroting 2021
vastgesteld. Vervolgens wordt de gemeenteraad om een zienswijze gevraagd en zal het
Algemeen Bestuur van de GGD de Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 definitief vaststellen

Oplossingsrichtingen

:

Jaarstukken 2019
De Jaarstukken 2019 van de GGD kennen een negatief resultaat van €32.817. Daarnaast
kent de algemene reserve eind 2019 een tekort van€77.074. Dit betekent een doorbelasting
voor Beemster van €3.035. Tegenover deze doorbelasting staat een vrijval van de reserve
frictiekosten van €19.500. De reserve frictiekosten worden naar rato van het inwonersaantal
aan Beemster uitgekeerd.
De accountant heeft bij deze Jaarstukken 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.
ln de Jaarstukken wordt melding gemaakt van een belangrijke gebeurtenis na balansdatum
die gevolgen heeft voor het te verwachten resultaat in 2020. Dit betreft de uitbraak COVID19.

Beqrotinq 2021
Het Algemeen Bestuur heeft op 26 maart 2020 besloten om de gevraagde extra
investeringen op het gebied van infectieziektenbestrijding en digitalisering toe te kennen. Dit
had Beemster niet in haar zienswijze aangegeven, maar door stemming is het Algemeen
Bestuur tot dit resultaat gekomen. Voor Beemster betekent dit dat de bijdrage aan de
Gemeenschappelijke Regeling voor 2021 wordt begroot op €376.104. ln de tweede helft van
2021 zal de noodzaak van de investering op het gebied van infectieziektenbestrijding worden
geëvalueerd om te beoordelen of deze investering gehandhaafd bl|ft.

Financiële consequenties/risico's

:

Jaarstukken 2019
De Jaarstukken 2019 hebben bij vaststelling geen financiële consequenties voor Beemster
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Beqrotinq 2021
De bijdrage van Beemster aan de Gemeenschappelijke Regeling in 2021wordt verhoogd tot
een bedrag van €376.104.
Door het besluit van het Algemeen Bestuur van de uitvoering van de gevraagde efra
investeringen is de bijdrage aan de GGD hoger dan waar wij rekening mee hebben
gehouden. Aangezien een besluit door het Algemeen Bestuur bindend is, is de verhoogde
bijdrage een onvermijdelijke ontwikkeling. Wij stellen voor deze mee te nemen in het
opstellen van de begroting 2021.
De benod
Totaal Begroting
Beemster

en voor de GGD
2022
2021
€373.606
€369.730
b

als

2023
€377.685

2024
€377.685

Begroting GGD

€376.104

€379.586

€383.184

€384.796

Tekort begroting
Beemster

€:6.374

-€5.980

€5.499

47.1',11

Communicatie:
Nadat uw gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald stelt ons college het bestuur van de
GGD Zaanstreek-Waterland hiervan schriftelijk in kennis, via bijgaande conceptbrief.

Relatie met fusie:
N.v.t.

Mon itoring/evaluatie:

De Jaarstukken 2019 en de Begroting 2021worden gebruikt om te evalueren in hoeverre de
voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn gerealiseerd.

Voorstel:

1.

Akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar aanleiding van de Jaarstukken
2019 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland: een
positieve zienswijze, inhoudende dat de gemeenteraad instemt met de doorbelasting
van zowel het negatieve resultaat als het tekort op de algemene reserve van €3.035.

2.

Akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar aanleiding van de Begroting2021
van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland: een positieve
zienswijze, inhoudende:
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a.
b.

dat de gevraagde extra investeringen op het gebied van infectieziektenbestrijding
en digitalisering worden onderschreven;
dat de bijdrage van Beemster aan de Gemeenschappelijke Regeling voor 2021
wordt begroot op €376.104.

rgemeester en wethouders van Beemster,

.C. Heerschop
burgemeester

gemeentesecretaris

Bijlase(n):
Aanbiedingsbrief Jaarstukken 201 9
Jaarstukken 2019
Aanbiedingsbrief Begroting 2021
Begroting 2021
Brief Zienswijze Jaarstukken 2019 en Begroting2021
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2020,

BESLUIT
1.

Akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar aanleiding van de Jaarstukken 2019
van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland: een positieve
zienswijze, inhoudende dat de gemeenteraad instemt met de doorbelasting van zowel het
negatieve resultaat als het tekort op de algemene reserve van € 3.035.

2.

Akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar aanleiding van de Begroting 2021 van
de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland: een positieve zienswijze,
inhoudende:
a. dat de gevraagde extra investeringen op het gebied van infectieziektebestrijding en
digitalisering worden onderschreven;
b. dat de bijdrage van Beemster aan de Gemeenschappelijke Regeling voor 2021 wordt
begroot op €376.104.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 23 juni2020

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman

griffier

