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Onderwerp: Verzoek tot uitstel tot en met eind oktober 2020 voor het  

indienen van de  begroting 2021,  jaarrekening 2019 GR GGD 
Amsterdam-Amstelland en de Regioaanpak HGKM 2020-2025. 

 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Op basis van artikel 27 en 28 van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland,  dienen jaarlijks voor 15 juli de definitieve 
begroting en de definitieve jaarrekening (inclusief accountsverklaring) van deze 
Gemeenschappelijke Regeling aan u te worden toegestuurd. 
 
Op 16 februari 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland, bestaande uit de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Amsterdam opgericht. In de 
regeling zijn Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld voor de regio Amsterdam-
Amstelland bestuurlijk ondergebracht. Tot het takenpakket van deze 
gemeenschappelijke regeling behoort ook het bespreken en bewaken van de 
voortgang van de uitvoering van het regionaal   beleidskader huiselijk geweld en 
kindermishandeling 2020-2025: veiligheid voor elkaar. 
 
Door onvoorziene omstandigheden ten gevolge van de maatregelen rondom corona, 
en het wachten op duidelijkheid over de door het Rijk toegekende extra (DUVO) 
middelen voor de uitvoering van taken door Veilig Thuis , is er een vertraging ontstaan 
in de besluitvorming rondom de Regioaanpak HGKM en de begroting 2021. 
 
Deze vertraging heeft geleid tot een uitloop in de planning, waardoor de genoemde 
stukken niet tijdig verstuurd konden worden naar de raden van de regiogemeenten 
voor zienswijzen en vaststelling. Dit heeft als gevolg dat er niet voldaan kan worden 
aan de wettelijke termijnen voor het indienen van de stukken bij de provincie. Gezien 
deze uitzonderlijke situatie zou ik om uitstel willen verzoeken tot en met eind oktober 
2020, met tevens de vraag welke consequenties hieraan verbonden zijn. 
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Graag verneem ik van u of dit verzoek wordt gehonoreerd. Uiteraard ben ik bereid 
eventuele vragen van uw kant te beantwoorden.  
  
 
Hoogachtend, 
 
 
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-
Amstelland. 
 

 
Mevrouw S. Kukenheim  
De voorzitter  




