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Zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD Hollands Noorden (GGD HN)

De raad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 mei 2020, nr. b20.00470 ;

gezien het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) vergadering d.d. 4 juni 2020:

gelet op de discussie in de RRN van 4 juni 2020 waarin met name vanuit Schagen werd geadviseerd 
om in verband met de corona risico's het positieve rekeningresultaat bij de GGD te laten in plaats van 
terug te storten naar de deelnemende gemeenten;

gelet op:
» Wet gemeenschappelijke regelingen;
» Algemene verordening gegevensbescherming;
« Besluit begroten en verantwoorden.

De GGD voert taken uit die voortkomen uit de volgende wetten:
» Wet publieke gezondheid;
» Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
« Jeugdwet;
» Wet maatschappelijke ondersteuning;
» Wet op de lijkbezorging;
» Wet kinderopvang;
» Warenwet.

besluit:
een zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019 GGD HN, met daarin samengevat de volgende
punten:
1. De raad ondersteunt de voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve, 

egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma en extra toevoeging algemene reserve en de keuze 
om het positieve saldo in een reserve bij de GGD te laten.

2. De raad verzoekt de GGD om alles in het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 2021 een 
goedkeurende verklaring voor getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen;

en onderstaande zienswijze af te geven op de begroting 2021 GGD HN:
1. De raad verzoekt de GGD om een definitie op te stellen voor het maatschappelijk effect en de 

beschrijvingen van het maatschappelijk effect in de begroting 2021 hierop aan te passen en 
vanaf de verantwoording 2020 gebruik te maken van de maatschappelijke effecten 
onderbouwd met monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken;
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2. De raad verzoekt de GGD om in het aangekondigde meerjarenbeleidsplan een relatie te leggen 
met de P&C documenten, een onderscheid te maken tussen GR taken en aanvullende diensten 
en ook de prestatie-indicatoren te vermelden;

3. De raad merkt op dat voor het jaar 2021 geen toevoeging van Cl 80.000,- aan de algemene 
reserve nodig is, indien bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 de algemene reserve versneld 
wordt aangevuld tot het maximum van 2,5'^ van de exploitatielasten. De raad verzoekt dit 
positief begrote resultaat in mindering te brengen op de algemene bijdrage van gemeenten 
voor het jaar 2021.

Aldus besloten in de vergadering van: 23 juni 2020.

De raad van de gemeente Schagen,

Ú.P. van Kampen-NouwenMevrouw

griffier
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