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Regeling GGD

Aan de Raad

Onderwerp: jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 GGD Zaanstreek-Waterland
(GGD).
Voorstel
1. In te stemmen met de zienswijze op de jaarstukken 2018 van de GGD zoals verwoord in de
zienswijzebrief.
2. In te stemmen met de zienswijze op de programmabegroting 2020 van de GGD zoals
verwoord in de zienswijzebrief.
Inleiding
Op 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD de jaarstukken 2018 en de
programmabegroting 2020 van de GGD in concept vastgesteld. De zienswijzeprocedures in de
Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland (GR) bieden de mogelijkheid aan de
raad om voor beide stukken uit de P&C cyclus van de GGD een zienswijze te formuleren.
Argumenten
1.1 De GR biedt de raad de mogelijkheid om entiscb te kijken naar de jaarstukken 2018 en hierover een
zjenswij·ze uit te brengen.
De afgelopen twee jaren heeft de raad kritische zienswijzen uitgebracht over begrotingen en
jaarstukken van de GGD. De verantwoordelijk wethouder heeft als lid van het AB naar voren
gebracht dat de GGD haar rol als ketenpartner in het sociaal domein niet alleen in de uitvoering
van activiteiten maar ook in financiële zin tot uitdrukking moet brengen. Dit heeft geleid tot een
opdracht aan de GGD om na te denken over een taakstelling. Dit proces loopt via de cyclus van
de programmabegroting 2020 en verder. De jaarstukken 2018 roepen geen inhoudelijke vragen
op.
2.1 De GR biedt de raad de mogelijkheid om kritiJeh te kij·ken naar de programmabegroting 2020 en hierover
een zienswijze uit te brengen.
De aan de gemeente \Vaterland gevraagde bijdrage past binnen het bij gemeentebegroting
geraamde budget voor 2020. Er is echter geen invulling gegeven aan een taakstelling die ook voor
het meerjarenperspectief voldoende zekerheden biedt en bijdraagt aan de financiële problematiek
binnen het sociaal domein. \Velis tot een screening van de begroting 2020 door financiële
medewerkers van gemeenten besloten. In de conceptzienswijzebrief worden alternatieven
genoemd om eerder dan bij de volgende kadernota de uitkomsten van deze screening te laten
doorwerken in de P&C cyclus en de uit te voeren GGD-activiteiten.
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Kanttekeningen

2.1 Hetfeit dat voor 2020 voldoende middelen in de gemeentebegroting {jjn opgenomen, zegt niets over het
finamieie meerjarenperspectief
Aileen over 2020 kan worden gesteld dat voor de bijdrage van de gemeente voldoende budget
is geraamd. Voor de jaren 2021 en verder bestaat hierover onvoldoende zekerheid. Factoren die
daarbij van invloed zijn, betreffen onder andere inflatiecorrecties, cao onderhandelingen,
wijzigingen in wetgeving kinderopvang en regelgeving Rijks Vaccinatie Programma, mutaties op
inwonerstallen en correcties in verband met gewijzigde GR-verdeelsleutels.
Financiële toelichting
Het beschikbare budget gezondheidszorg (GGD) voor 2020 is € 602.633,--. Daaruit moeten
worden bekostigd:
1. GR bijdrage 2020 ad € 594.191,--;
2. het project Suïcidepreventie (bijdrage 2020 € 5.100,--).
Het gemeentelijk budget is daarvoor toereikend.
Zie verder punt 2.1 bij "kanttekeningen".
Communicatie
N a de besluitvorming over de zienswijze op 16 mei en 23 mei 2019 zendt de raad de
zienswijzebrief naar het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD. De zienswijze zal worden
betrokken bij de besluitvorming door het AB van de GGD. De vaststelling van de GGD
jaarstukken 2018 en de begroting 2020 staat geagendeerd voor 4 juli 2019. Daarom moet de
zienswijze uiterlijk op 24 juni 2019 bij het DB binnen zijn.
Burgemeester en wethouders,
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L.M.B.e. Kroon
burgemees ter

Bijlagen:
1. Conceptraadsbesluit
2. Aanbied1ngsbrief GGD
3. Jaarstukken 2018 GGD
4. Begroting 2020 GGD
5. concept zienswijzebrief
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