
 

 

BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR 2017 

 

NR 

 

DATUM OVERLEG BESLUIT 

1 25-01-2017 Kadernota 2018 

Het Algemeen Bestuur besluit de concept-Kadernota voorlopig 

vast te stellen en voor zienswijze naar de gemeenteraden te 

sturen, met inachtneming van een aantal tekstuele wijzigingen en 

aanvullingen, als ook een onderbouwing voor de 

geprognotiseerde kosten van het RVP.  

 

2 25-01-2017 Aanstelling directeur GGD 

Het Algemeen Bestuur besluit om de tijdelijke aanstelling van de 

heer Strijthagen, directeur van de GGD Zaanstreek-Waterland, per 

1 maart 2017 om te zetten in een vast dienstverband.  

Onder voorbehoud van:  

 Een positief advies van het Algemeen Bestuur van de 

veiligheidsregio. 

 Overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden, waarbij het 

Dagelijks Bestuur gemandateerd wordt om dit af te wikkelen, 

rekening houdend met de gemaakte afspraken bij de 

aanstelling.  

 

3 25-01-2017 Openbaarheid vergadering Algemeen Bestuur 

Het Algemeen Bestuur besluit om de vastgestelde besluitenlijst 

van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD 

Zaanstreek-Waterland te publiceren op de website van de GGD.  

 

4 29-03-2017 Kadernota 2018 

Het Algemeen Bestuur stelt de Kadernota 2018 vast.  

 

5 29-03-2017 Jaarstukken 2016 

Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken 2016 voorlopig vast. 

Ter dekking van het tekort, dat is ontstaan door het opnemen van 

de eenmalige extra last voor het IKB van € 371.091, besluit het 

Algemeen Bestuur de niet meer noodzakelijke reserve artsen in 

opleiding van € 234.839 te laten vrijvallen. Het Algemeen Bestuur 

besluit het dan ontstane positieve jaarresultaat van € 97.739 te 

bestemmen voor de renovatie van het pand Vurehout. Het 

Algemeen Bestuur stuurt de voorlopig vastgestelde jaarstukken 

2016 voor zienswijze naar de raden. 

 

6 29-03-2017 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling en bestuursconvenant 

Het Algemeen Bestuur besluit om kennelijke schrijffouten thans 

nog niet te herstellen en de wijziging van artikel 12, lid 4 aan te 

houden en de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling aan 

de orde te stellen na de zomer 2017.  

Het Algemeen Bestuur besluit eventuele inhoudelijke wijzigingen 

en volgens de wet noodzakelijke wijzigingen én schrijffouten dan 



 

door te voeren. Vervolgens zal de gewijzigde Gemeenschappelijke 

Regeling naar alle gemeenteraden worden gestuurd ter 

instemming.  

Het Algemeen Bestuur besluit om de stemverhouding alsdan niet 

opnieuw aan de orde te stellen en het besluit hierover te 

handhaven. De gemeenten zullen per brief worden geïnformeerd 

over de gang van zaken. Het bestuursconvenant zal tot die tijd 

niet ondertekend worden; wel zal volgens de geest van het 

bestuursconvenant worden gewerkt. 

Het Algemeen Bestuur besluit tot slot dat de huidige, niet 

aangepaste Gemeenschappelijke Regeling tot na de zomer 2017 

geldend is.  

 

7 29-03-2017 Projecttarieven 2018 

Het Algemeen Bestuur stelt de voorgestelde tarieven 2018, voor 

de contracttaken die worden uitgevoerd in opdracht van 

gemeenten en projectmatige activiteiten die worden uitgevoerd in 

opdracht van derden, vast.  

 

8 29-03-2017 Renovatie Vurehout 

Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met het voorstel tot 

renovatie van het pand aan de Vurehout, op grond van de 

voorgestelde kosten- en dekkingskaders. 

 

9 13-07-2017 Jaarstukken 2016 

Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken 2016 definitief vast, 

met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden.  

 

10 13-07-2017 Begroting 2018 

Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2018 voorlopig vast, met 

inachtneming van de genoemde opmerkingen, en stuurt deze 

voor zienswijze naar de Raden. In het Algemeen Bestuur van 16 

november 2017 wordt de begroting definitief vastgesteld.  

De provincie wordt gevraagd akkoord te gaan met het indienen 

van de voorlopig vastgestelde begroting 2018 (voor 1 augustus 

a.s.). De definitief vastgestelde begroting wordt na de 

vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 november a.s. 

onverwijld naar de provincie gestuurd.  

 

11 13-07-2017 Mandaatregeling 

Het Algemeen Bestuur stelt de gewijzigde mandaatregeling met 

terugwerkende kracht naar 1 april 2017 vast. De mandaatregeling 

is aangepast op grond van de bestuurlijke visie en het 

Organsiatieveranderplan fase II in relatie tot het integraal 

management van de team- en projectmanagers.  

 

12 13-07-2017 

 

Financiering aanpak hygiënische woonproblematiek 

Het Algemeen Bestuur besluit om de gehanteerde werkwijze van 

het verrekenen van de gemaakte kosten te handhaven en dus de 

kosten ten laste te brengen van Gemeenschappelijke Regeling.  



 

 

13 16-11-2017 Begroting 2018 

Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2018 met inachtneming 

van de zienswijzen van de gemeenteraden definitief vast. 

 

14 16-11-2017 Bestuursrapportage 2017 

Het Algemeen Bestuur besluit om de concept-bestuursrapportage 

voortaan te behandelen in het Dagelijks Bestuur van begin 

september. Indien er dan aanleiding is tot substantiële bijsturing 

of een begrotingswijziging voortkomend uit de 

Bestuursrapportage zal een extra Algemeen Bestuur worden 

gepland om de Bestuursrapportage alsdan in het Algemeen 

Bestuur te bespreken. In de jaarplanning dient deze extra 

vergadering al pro memorie te worden ingepland.  

Het Algemeen bestuur stelt de bestuursrapportage 2017 vast.  

 

15 16-11-2016 Loonkostenstijging 2017 

Het Algemeen Bestuur besluit de extra kosten in 2017 als gevolg 

van de loonkostenstijging (pensioenpremie- en cao-verhoging) te 

bespreken bij de jaarstukken om te beoordelen hoe deze kosten 

kunnen worden gedekt. 

 

16 16-11-2017 Begrotingswijziging 2018 

Het Algemeen Bestuur besluit om in januari 2018 een 

begrotingswijziging te behandelen voor de loonkostenstijging in 

2018 waarmee in de begroting nog geen rekening kon worden 

gehouden.  

 

17 16-11-2017 Gemeenschappelijke regeling 

Het Algemeen Bestuur besluit het takenpakket van de GGD dat 

thans in de Gemeenschappelijke Regeling is ondergebracht te 

handhaven en alleen wanneer in de toekomst daartoe aanleiding 

is, het takenpakket van de GGD in de Gemeenschappelijke 

Regeling opnieuw aan de orde te stellen.   

 

Het Algemeen Bestuur stemt in met de voorgestelde wijzigingen 

ter actualisering van de Gemeenschappelijke Regeling naar de 

actuele wet- en regelgeving.  

 

Het Algemeen Bestuur besluit artikel 37 niet aanvullend te 

wijzigen maar in artikel 37, lid 1, te verwijzen naar artikel 1 van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

 

Het Algemeen Bestuur besluit de Gemeenschappelijke Regeling 

niet te wijzigen naar een collegeregeling en een reglement voor 

het AB te gaan opstellen. 

 

18 16-11-2017 Visie Jeugdgezondheidszorg 

Het Algemeen Bestuur stelt de visie JGZ vast. 

 



 

 

19 16-11-2017 Tarieven 2018 

Het Algemeen Bestuur stelt de voorgestelde tarieven voor 2018 

van projectmatige werkzaamheden, reizigersvaccinatie en 

inspectie kinderopvang vast. 

 

20 16-11-2017 Jaarplanning 2018 

Het Algemeen Bestuur stelt de jaarplanning 2018 vast met als 

aanvulling pro memorie een extra vergadering in september voor 

een eventuele bespreking van de Bestuursrapportage. 

 

 


