
GGD HN Zienswijze Kadernota 

 

Hoorn 

Onderstaande zienswijze af te geven over de Kaderbrief 2020 van de GGD Hollands 

Noorden: 

A Er heeft voor beleidsontwikkeling, inclusief financiële consequenties, tot nu toe geen 

participatietraject met gemeenten plaatsgevonden. Wij verzoeken de GGD, naast onze rol 

bij het geven zienswijzen over de jaarstukken, om de gemeenten (met inbegrip van de 

raden) voorafgaand aan de opstelling van de programmabegroting 2020 alsnog te betrekken 

bij de beleidsontwikkeling. 

B Voor meer grip en sturing op de gemeenschappelijke regeling (GR) is vanaf de 

programmabegroting 2020 een onderscheid nodig in GR-taken en aanvullende/niet GR-

taken, met zowel voor de GR-taken als de aanvullende taken een nadere onderverdeling. 

C. Wij verzoeken in de begroting 2020 aan te geven wat de GGD Hollands Noorden in 2020 

bijdraagt aan de regionale opgaven en ambities die op dit moment worden uitgewerkt in 

het Pact van Westfriesland. 

 

Enkhuizen 

Een positieve zienswijze af te geven op de kaderbrief 2020 GGD Hollands Noorden, 

aangevuld met: 

a) het verzoek om gemeenten voorafgaand aan het opstellen van de ontwerpbegroting 

2020 te betrekken bij de beleidsvorming, en: 

b) het verzoek om met ingang van de programmabegroting 2020 een onderscheid aan te 

brengen in GR-taken en aanvullende/niet-GR-taken; 

 

Medemblik 

1. De zienswijzen zoals verwoord in de bijlagen* bij de betreffende besturen van 

gemeenschappelijke regelingen in te brengen; 

2. De besturen van gemeenschappelijke regelingen te verzoeken bij het aanbieden van de 

begroting 2020 aan te geven op welke wijze de zienswijze hierin is verwerkt. 

3. De besturen van gemeenschappelijke regelingen te vragen om in de volgende 

begrotingen en kadernota’s aan te geven wat/hoe de betreffende gemeenschappelijke 

regeling bijdraagt aan de regionale opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland. 

* 1. Gezien het ontbreken van maatschappelijke doelen constateren wij dat de focus ligt 

bij het op orde brengen van de basis voor de gemeenschappelijke regeling GGD HN. 

2. Voor beleidsontwikkeling, inclusief consequenties, ontbreekt een tijdig 

participatietraject met gemeenten. Gevraagd wordt om de gemeenten voorafgaand aan de 

ontwerpbegroting 2020 alsnog te betrekken bij de beleidsvorming. 

3. Voor grip en sturing op de gemeenschappelijke regeling is vanaf de programmabegroting 

2020 een onderscheid nodig in GR taken en aanvullende/ niet GR taken met hierbij een 

nadere onderverdeling. 

 

Drechterland 

een positieve zienswijze af te geven op de Kaderbrief 2020 GGD Hollands Noorden, 

aangevuld met: 

A. Het verzoek om gemeenten voorafgaand aan het opstellen van de ontwerpbegroting 

2020 te betrekken bij de beleidsvorming; 



B. Het verzoek om met ingang van de de programmabegroting 2020 een onderscheid aan te 

brengen in GR-taken en aanvullende/niet-GR-taken; 

 

Stede Broec 

Een positieve zienswijze af te geven op de kaderbrief 2020 GGD Hollands Noorden, 

aangevuld met: 

A. Het verzoek om gemeenten tijdig te betrekken bij de beleidsvorming, en:  

B. Het verzoek om met ingang van de programmabegroting 2020 een onderscheid aan 

te brengen in GR-taken en aanvullende/niet-GR-taken; 

 

Opmeer 

Onderstaande zienswijze afgeven over de kaderbrief 2020 GGD HN: 

1) Gezien het ontbreken van maatschappelijke doelen in de kaderbrief 2020 GGD HN 

constateren wij dat de focus nog ligt bij het op orde brengen van de financiële 

basis voor de gemeenschappelijke regeling 

2) Voor beleidsontwikkeling, inclusief financiële consequenties, ontbrak een tijdig 

participatietraject met gemeenten. Wij vragen de GGD, naast onze rol bij het geven 

zienswijzen over de jaarstukken, om de gemeenten voorafgaand aan de 

ontwerpbegroting 2020 alsnog te betrekken bij de beleidsvorming. 

3) Voor grip en sturing op de gemeenschappelijke regeling is vanaf de 

programmabegroting 2020 een onderscheid nodig in GR taken en aanvullende/niet 

GR taken, met zowel voor de GR taken als de aanvullende taken een nadere 

onderverdeling. 

 

Koggenland 

1. de kadernota van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden voor 

kennisgeving aan te nemen 

2. de zienswijze voor het begrotingsjaar 2020 te bepalen op basis van de begroting 

2020 en het daarbij behorende meerjarenperspectief 2021 - 2023 

3. het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst HN te verzoeken in 

de begroting 2020 te vermelden wat zij bijdraagt in (de realisatie van) de opgaven 

en ambitie, die nu wordt uitgewerkt in het Pact van West-Friesland 

4. het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst HN te verzoeken het  

meerjarenperspectief in de begroting te baseren tegen constante prijzen  



Veiligheidsregio Zienswijze Kadernota 

 

Hoorn 

De volgende zienswijze te geven op de kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

2020: 

Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd om in de begroting 2020 aan te geven wat De 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in 2020 bijdraagt aan de regionale opgaven en 

ambities die op dit moment worden uitgewerkt in het Pact van Westfriesland. 

 

Enkhuizen 

Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2020 van de Veiligheidsregio 

NoordHolland Noord; 

 

Medemblik 

1. De zienswijzen zoals verwoord in de bijlagen* bij de betreffende besturen van 

gemeenschappelijke regelingen in te brengen; 

2. De besturen van gemeenschappelijke regelingen te verzoeken bij het aanbieden van de 

begroting 2020 aan te geven op welke wijze de zienswijze hierin is verwerkt. 

3. De besturen van gemeenschappelijke regelingen te vragen om in de volgende 

begrotingen en kadernota’s aan te geven wat/hoe de betreffende gemeenschappelijke 

regeling bijdraagt aan de regionale opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland. 

* 1. De Kadernota Veiligheidsregio Noord- Holland Noord (VR NHN) voor 2020 voor 

kennisgeving aan te nemen. 

2. De volgende zienswijze in te dienen: 

De Kadernota VR NHN 2020 te zien als groeidocument. Naast de nu gepresenteerde 

autonome ontwikkelingen wordt in het vervolg ook een vertaling verwacht van het 

uitgewerkt beleid met de daarbij behorende financiële consequenties voor de 

deelnemende gemeenten (verwachte bijdragen per gemeente). 

Wij verzoeken het DB van de Veiligheidsregio de gemeenteraad actief te betrekken bij de 

bestuurlijke keuzes en de (financiële) ontwikkelingen rondom het programma 'brandweer 

360'. Wij verzoeken het DB van de Veiligheidsregio om het actieplan ambulancezorg van de 

minister voor Volksgezondheid Welzijn en Sport bekend te maken aan de gemeenten. 

 

Drechterland 

een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2020 van de Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord 

 

Stede Broec 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2020 van de Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord; 

 

Opmeer 

Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Kadernota 2020 Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord. 

 

Koggenland 



1. een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2020 van de Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord 

2. het dagelijks bestuur  van de Veiligheidsregio NHN te verzoeken in de begroting 020 

te vermelden wat zij bijdraagt in (de realisatie van) de opgaven en ambitie die nu 

wordt uitgewerkt in het Pact van West-Friesland 

  



RUD Zienswijze Kadernota 

 

Hoorn 

1. Een gedeeltelijk positieve zienswijze af te geven over de concept Kadernota 2020 van 

de Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord (RUD NHN) met inachtneming van het 

volgende aandachtspunt: 

• financiële dekking van de trainees: de kaderbrief gaat uit van een dekking vanuit de 

algemene reserve, het uitgangspunt zou een dekking vanuit de bestaande loonsom of 

budgetten moeten zijn. 

• Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd om in de begroting 2020 aan te geven wat de RUD 

Noord-Holland Noord in 2020 bijdraagt aan de regionale opgaven en ambities die op dit 

moment worden uitgewerkt in het Pact van Westfriesland. 

2. Een negatieve zienswijze af te geven op onderstaand punt: 

• in de kaderbrief 2020 is voorgesteld om voor 2020 een autonome ontwikkeling op te 

nemen van € 600.000 en voor 2021 € 400.000. Op dit punt wordt een negatieve zienswijze 

afgegeven in afwachting van een nadere (financiële) onderbouwing. Er moet duidelijkheid 

worden verschaft over de investeringen en de te verwachten efficiencyvoordelen als 

gevolg van het ICT-masterplan. 

 

Enkhuizen 

Een positieve zienswijze af te geven op de Kaderbrief 2020 van de Regionale 

Uitvoeringdienst Noord-Holland Noord. 

 

Medemblik 

1. De zienswijzen zoals verwoord in de bijlagen* bij de betreffende besturen van 

gemeenschappelijke regelingen in te brengen; 

2. De besturen van gemeenschappelijke regelingen te verzoeken bij het aanbieden van de 

begroting 2020 aan te geven op welke wijze de zienswijze hierin is verwerkt. 

3. De besturen van gemeenschappelijke regelingen te vragen om in de volgende 

begrotingen en kadernota’s aan te geven wat/hoe de betreffende gemeenschappelijke 

regeling bijdraagt aan de regionale opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland. 

* Een positieve zienswijze af te geven. 

Kanttekening/opmerking bij zienswijze: de loonindexatie van 3,2% is conform afspraken, 

maar gezien de markt wel aan de hoge kant. 

 

Drechterland 

Een positieve zienswijze af te geven op de Kaderbrief 2020 van de Regionale 

Uitvoeringdienst Noord-Holland Noord 

 

Stede Broec 

Een positieve zienswijze af te geven op de Kaderbrief 2020 van de Regionale 

Uitvoeringdienst Noord-Holland Noord; 

 

Opmeer 

In te stemmen met een positieve zienswijze op de voorgestelde kadernota 2020 van de 

RUD. 

 



Koggenland 

1. een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2020 van de Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 

2.  het dagelijks bestuur van de RUD NHN te verzoeken in de begroting 2020 te 

vermelden wat zij bijdraagt in (de realisatie van) de opgaven en ambitie, die nu 

wordt uitgewerkt in het Pact van West-Friesland 

 


