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Onderwerp:

Zienswijze programmabegroting 2020 GGD Zaanstreek-Waterland

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,
Hieronder treft u onze zienswijze aan op de jaarstukken 2018 en de begroting 2020. Deze stukken zijn
behandeld in de raadsvergaderingen van 16 en 23 mei 2019.
Zienswijze jaarstukken 2018
Wij stemmen in met de jaarstukken 2018.
Zienswijze begroting 2020
Wij constateren dat geen invulling is gegeven aan ons verzoek (zienswijze op de kadernota) om ook als
GGD Zaanstreek-Waterland taakstellend een bijdrage te leveren aam de financiële problematiek binnen
het sociaal domein, zoals deze zich in veel gemeenten voordoet. Wij betreuren deze keuze.
Het vergroot de afstand tussen de GGD en de deelnemende gemeenten en doet geen recht aan de
integraliteit van besluitvorming binnen het sociale domein.
Met instemming hebben wij kennis genomen van het besluit van uw Algemeen Bestuur om de nu
voorliggende begroting 2020 nog eens kritisch door te lichten door een werkgroep bestaande uit financiële
medewerkers van de deelnemende gemeenten. U stelt voor de uitkomsten van dat debat te betrekken bij de
kadernota 2021. Wij zien een aantrekkelijk alternatief. Wij adviseren dat u de uitkomsten van dit onderzoek
in het laatste kwartaal van 2019 meldt aan alle gemeenteraden en dat in een aparte bijeenkomst met alle
gemeenteraden gezamenlijk (of een afvaardiging daarvan) wordt bezien hoe met deze vrijvallende gelden
om te gaan.
Wij denken daarbij onder andere aan de mogelijkheid om de vrijvallende middelen terug te geven aan de
deelnemende gemeenten, waarmee deze gemeenten hun financiële problematiek (alsnog) in het sociaal
domein kunnen verlichten. Maar uiteraard staan wij ook open voor andere door gemeenteraden te maken
keuzes. Ook de door het bestuur van de GGD gekozen optie - om de uitkomsten te betrekken in de
volgende kadernota - kan daarbij besproken worden.
Wij horen graag van u of uw bestuur bereid is een dergelijke bijeenkomst uit te schrijven.
In de verwachting dat u positief zult reageren op ons verzoek, stemmen wij in met de voorliggende
begroting 2020.
Vragen
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Ada van der Zwet van de afdeling Zorg en Welzijn via

telefoonnummer (0299) 658 554 of via e-mail A.vd.Zwet@waterland.nl.
De raad voornoemd,

drs. E.G.H. Dijk MPM
griffier

mw. L.M.B.C. Kroon
burgemeester
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