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Aan de Raad
Onderwerp: Jaarrekening 2021 van de GGD Zaanstreek-Waterland
Voorstel
1.
Kennisnemen van de Jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD
Zaanstreek-Waterland.
2.
In te stemmen met de (positieve) zienswijze op de Jaarrekening 2021 van de GGD zoals
verwoord in de zienswijzebrief.
Inleiding
Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland (hierna: GGD) heeft op 12 mei haar voorlopige jaarstukken 2021 ingediend en vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad. Op grond van de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om binnen 6 weken nadat de jaarrekening is toegezonden hun zienswijzen schriftelijk
kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenteraden wegen mee bij de definitieve besluitvorming
van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD over de jaarrekening 2021.
Met de jaarstukken wordt door de GGD inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over de
uitvoering van de activiteiten binnen de vastgestelde programma's. In het jaarverslag worden de
resultaten vergeleken met de voornemens uit de GGD-programmabegroting 2021. In de jaarstukken is
aparte aandacht besteed aan de inzet van de GGD in de coronacrisis en de kosten hiervan die door het
ministerie van VWS worden gedragen.
Argumenten

1.1 De GGD heeft in 2021 conform haar begroting gewerkt.
De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
Kanttekeningen
De financiële afrekening over 2021 laat een positief resultaat zien van € 148.832,--. Dit positief resultaat
wordt voornamelijk veroorzaakt door het incidenteel niet uitgeven van begrote bedragen bij Infectieziektebestrijding. Dit is het gevolg van het niet kunnen invullen van de vacature arts IZB.
Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de Jaarrekening 2009 besloten om de algemene
reserve op maximaal 5% van de gemeentelijke bijdrage te stellen. De algemene reserve wettelijke taken
heeft eind 2021 een omvang van € 612.891,--.

De gemeentelijke bijdragen voor 2021 bedraagt € 13.010.266,--. 5% hierover bedraagt € 650.513,--.
De omvang is € 37.622,-- lager dan de gewenste omvang. Voorgesteld wordt om dit tekort te dekken uit
het positieve resultaat over 2021.
Daarnaast is het voorstel om het na deze onttrekking het overgebleven positieve resultaat van
€111.210,-- gedeeltelijk in te zetten voor de dekking van het project functionele (bovenregionale)
samenwerking op het gebied van Infectieziektebestrijding tussen GGD Zaanstreek-Waterland en GGD
Hollands Noorden. Sinds een aantal jaren blijkt het niet mogelijk om de vacature arts IZB in te vullen. De
bovenregionale samenwerking is gericht op enerzijds het waarborgen van voldoende capaciteit op het
gebied van de IZB, en anderzijds op nieuwe werkwijzen die het tekort aan artsen IZB op een andere
wijze opvangen (zoals het inzetten van verpleegkundigen voor een deel van de huidige taken arts IZB).
De geschatte kosten bedragen € 70.000,-- per GGD.
Het laatste voorstel is om het bedrag van € 41.210,-- dat daarna overblijft in te zetten ter dekking van
de incidentele kosten wegwerken achterstand informatiebeheer. De archivaris van de gemeente
Zaanstad heeft geconstateerd dat de GGD geen adequaat informatiebeheer voert en als gevolg daarvan
heeft de Provincie de GGD opdracht gegeven om een plan van aanpak voor het verbeteren van het
informatiebeheer op te stellen. Het is wettelijk zo geregeld dat indien de GGD dit niet zou doen, de
Provincie een externe partij de opdracht kan geven om het informatiebeheer op orde te brengen en de
rekening hiervan bij de GGD neer te leggen.
Communicatie
Nadat u uw zienswijze heeft bepaald stelt het college het bestuur van de GGD hiervan schriftelijk
in kennis, via bijgaande (concept)brief.
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Bijlagen:
1. Collegevoorstel
2. Concept-raadsbesluit
3. Jaarstukken 2021
4. Concept zienswijzebrief
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