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Onderwerp Rapport rekenkameronderzoek GGD Hollands Noorden

Publiekssamenvatting

De Rekenkamercommissie Schagen heeft gezamenlijk met 7 andere rekenkamercommissies (van de 
gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heiloo, Langedijk en Texel) gesignaleerd dat er 
bij de gemeenteraden zorgen blijven bestaan met betrekking tot de GGD Hollands Noorden, met 
name in relatie tot de financiële risico’s voor de gemeenten die volgen uit het financiële 
meerjarenperspectief van de GGD Hollands Noorden. Medio 2019 is besloten tot een gezamenlijk 
onderzoek, dat in oktober 2019 is gestart.

Gevraagd besluit
In het gemeenschappelijke rapport staan "Hoofd conclusies" en "Aanbevelingen” die meer of minder 
specifiek betrekking hebben op alle deelnemende gemeenten. Voor deze hoofdconclusies (blz. 3 en 
verder) en aanbevelingen (blz. 6 en verder) wordt kortheidshalve verwezen naar de ínhoud van het 
rapport.

In het “Nawoord Rekenkamercommissie Schagen" wordt met betrekking tot dit onderzoek een 
specifiek advies (onderdeel A.) aan uw raad gegeven. Het voorstel is dit advies van de 
Rekenkamercommissie Schagen over te nemen, met dien verstande dat bij punt 7 wordt voorgesteld 
het tekstdeel “Oveiweeg om" weg te laten. De tekst luidt dan derhalve:

A.
1. Verdiep en verbreed de instrumenten van klankbordgroep en raadsrapporteur.
2. Breng deze instrumenten ook onder de aandacht van andere raden.
3. Volg de aan de raad geadresseerde aanbevelingen op. Daar waar nodig op interlokale schaal.
4. Volg samen met het college alle aanbevelingen op die geadresseerd zijn aan zowel de raad als 

aan het college.
5. Controleer of de aan het college geadresseerde aanbevelingen daadwerkelijk binnen een redelijk 

tijd worden opgevolgd.
6. Controleer hoe en wanneer het college het beloofde verbeteringstraject gaat inzetten om te 

komen tot een betere aansturing en controle van de GGD HN: met goede aandacht voor het 
tijdsverloop.

7. Overweeg om de opvolging van alle aanbevelingen in een plan van aanpak te vatten en dit 
successievelijk uit te voeren, met een goede aandacht voor het tijdsverloop.

B. Het opstellen van het plan van aanpak, zoals genoemd onder 7, op te dragen aan het college.
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Belang
De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad van Schagen ingesteld om doelmatigheid, 
doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur te 
onderzoeken.

Centrale onderzoeksvraag
De rekenkamercommissies van de genoemde acht gemeenten signaleren dat er bij de 
gemeenteraden zorgen blijven bestaan met betrekking tot de GGD Hollands Noorden, met name in 
relatie tot de financiële risico's voor de gemeenten die volgen uit het financiële 
meerjarenperspectief van de GGD Hollands Noorden. Medio 2019 is besloten tot een gezamenlijk 
onderzoek, dat in oktober 2019 gestart is.

Als centrale onderzoeksvraag voor het onderzoek geldt: welke risico's lopen de afzonderlijke 
gemeenten binnen het huidige financieel meerjarenperspectief en op welke wijze kunnen de 
gemeenteraden en de colleges de grip op deze risico's verstevigen?

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Het presidium,

De griffier, de voorzitter,

De heer G.E.P. Meijer Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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