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Zienswijze Ie Begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden (GGD HN)

De raad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 januari 2021, nr. b21.00012;
gezien het advies 'Zienswijze le Begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden’ van de Regionale
Raadscommissie Noordkop (RRN) vergadering d.d. 4 februari 2021;
gelet op de:
» Wet gemeenschappelijke regelingen;
» Algemene verordening gegevensbescherming;
«
Besluit begroten en verantwoorden.

DIGITAALONDERTEKEND

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:
a. de wijzigingen te ondersteunen; de wijziging m.b.t. 'Versterken managementstructuur JGZ' onder
voorbehoud te ondersteunen. Hiervoor wil zij eerst nog een concrete onderbouwing via het AB
ontvangen waarom er niet wordt doorgegaan met het implementeren van zelfsturing en waarom
het management wordt uitgebreid en wat dit in de praktijk betekent in duur en in kosten;
b. het voorstel te ondersteunen om een bedrag van C 545.000,- ten laste te brengen van de
algemene reserve van de GGD;
c. de GGD te verzoeken vooralsnog om met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te
vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming en hierbij te
onderbouwen waarom dit wel/niet lukt;
d. de GGD te verzoeken om de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming en de
dóórontwikkeling JGZ te monitoren en actief te informeren over de voortgang.
Privacybescherming dient niet strikter te worden toegepast dan de wet- en regelgeving
voorschrijven, zodat de informatiepositie van gemeenten zo sterk mogelijk blijft;
e. de GGD te verzoeken om haar algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel
herstelplan 2018 om risico’s, indien zij optreden, te kunnen opvangen.
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Aldus besloten in de vergadering van: 9 februari 2021.

De raad van de gemeente Schagen,
griffier

voorzitter

De heer G.E.P. Meijer

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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