
  

Bij beantwoording ons kenmerk vermelden.   Pagina 1 van 2 

 

 

 

Geachte mevrouw Koopen, 

 

Hierbij ontvangt u de zienswijze van de gemeenteraad van gemeente Schagen op de Kadernota 

2022 GGD Hollands Noorden. Hieronder vindt u het besluit en een samenvatting van de bijbehorende 

toelichting. 

 

Besluit 

Tijdens de raadsvergadering van 9 februari 2021 heeft de raad van Schagen besloten: 

a. de beleidsmatige uitgangspunten in de Kadernota 2022 te ondersteunen; 

b. de GGD te verzoeken om bij de begroting 2022 de beoogde resultaten, KPI’s en effecten per 

focuslijn te beschrijven en daarbij ook gebruik te maken output en outcome indicatoren; 

c. de GGD te verzoeken om vooralsnog 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 

doorontwikkeling 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 de algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel 

herstelplan 2018 om risico’s, indien zij optreden, te kunnen opvangen; 

f. de GGD te verzoeken om vanaf de begroting 2022 zowel een overzicht te geven van GR-taken 

en aanvullende taken als van de wettelijke en niet-wettelijke taken.  

 

Toelichting 

Vanaf de begroting 2022 ziet de raad graag de toevoeging van input en outcome criteria bij de 

verschillende focuslijnen, zodat het voor de raad ook eenvoudiger is om te zien waar nu op is ingezet 

en wat het effect van deze extra inzet is. Hiermee bevestigt de raad haar eerdere zienswijzen.  

 Bij de doorontwikkeling JGZ is nog niet duidelijk welke gevolgen het heeft en welke 

indicatoren bepalen of de doorontwikkeling is geslaagd. De raad verzoekt de GGD om het AB in haar 

reguliere bijeenkomsten te informeren over de voortgang en de te nemen stappen.  

 

 

 

Ons kenmerk: 21.000937 

*21.000937* 
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 De huidige Covid-19 crisis laat het belang van een infectieziektebestrijding goed zien. Met 

de voorgestelde zienswijze ondersteunt de raad dit speerpunt, in afwachting van nader onderzoek 

naar de minimaal benodigde basis voor infectieziekten bestrijding en de wijze waarop de rijksoverheid 

hierin gaat investeren. 

 Informatiebeveiliging en privacybescherming zijn twee belangrijke thema’s in de huidige 

maatschappij. Gezien de financiële uitdagingen waar we als gemeente voor staan en de beoogde 

wendbaarheid van de GGD, verzoekt de raad de GGD om te onderzoeken op welke manier de 

structurele lasten geheel binnen de begroting gedekt kunnen worden. Onvoldoende duidelijk is 

waarom de GGD de informatiebeveiliging niet eerder geleidelijk op orde heeft gebracht en wat de 

GGD wanneer op orde (“niveau 4”) denkt te hebben. Ook is transparantie over de planning en 

voortgang gewenst. Daarnaast is het verstandig om te vermelden dat privacybescherming niet strikter 

dan wettelijk gevraagd dient te worden toegepast. Met als bedoeling dat de informatiepositie van 

gemeenten zo sterk mogelijk blijft.  

 Gezien de onttrekking aan de algemene reserve als het AB besluit in te stemmen met de 1e 

begrotingswijziging 2021, is de algemene reserve niet meer op het maximale niveau van 2,5% van het 

begrotingstotaal en is het financieel herstelplan uit 2018 opnieuw actueel. 

 De GGD maakt een duidelijk onderscheid tussen GR-taken en aanvullende diensten en sluit 

hiermee aan bij eerdere zienswijzen. De raad verzoekt de GGD om vanaf de programmabegroting 

2022 zowel een overzicht te geven van de GR taken en aanvullende diensten als een overzicht van 

de wettelijke en niet-wettelijke taken.  

 

Voor een uitgebreidere toelichting op het besluit verwijzen we u naar de bijlage.   

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

 

 

 

De heer G.E.P. Meijer 

griffier 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 


