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GGD HN Zienswijze Kadernota’s 

 

 
 
 

Alkmaar 
1. Ten aanzien van het openbaar lichaam GGD HN de volgende zienswijze vast te stellen over de 
kaderbrief 2020 GGD HN:  
a. 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.  
b. Voor beleidsontwikkeling, inclusief financiële consequenties, ontbreekt een tijdig 
participatietraject met gemeenten. Gevraagd wordt om de gemeenten voorafgaand aan de 
ontwerpbegroting 2020 alsnog te betrekken bij de beleidsvorming en hiervoor een procesvoorstel 
te doen.  
c. 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 onderverdeling, die inzichtelijk maakt welke keuzes door wie gemaakt 
kunnen worden.  
d. Vooruitlopend op de wijziging van de GR GGD in 2019 geven wij mee het gestelde onder b. en 
c. te borgen in de GR GGD HN.  
2. Het college op te dragen de onder 1 a t/m d genoemde zienswijzen kenbaar te maken aan het 
dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.  
 

Bergen 
punt 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. 
punt 2 Voor beleidsontwikkeling, inclusief financiële consequenties, ontbreekt een tijdig 
participatietraject met gemeenten. Gevraagd wordt om de gemeenten voorafgaand aan de 
ontwerpbegroting 2020 alsnog te betrekken bij de beleidsvorming en hiervoor een procesvoorstel 
te doen. 
punt 3 Voor grip en sturing op de gemeenschappelijke regeling is een onderscheid nodig in GR 
taken en aanvullende/niet GR taken, met zowel voor de GR taken als de aanvullende taken een 
onderverdeling, die inzichtelijk maakt welke keuzes door wie gemaakt kunnen worden.  
punt 4 Vooruitlopend op de procedure inzake de wijziging van de GR GGD in 2019 geven wij mee 
het gestelde onder II. en III. te borgen in de GR GGD HN. 
punt 5 Zodra duidelijk is wat de impact en mogelijke kosten zijn van de invoering van de 
Omgevingswet wil de gemeente hierover geïnformeerd worden door de GGD. 
 

Castricum 

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 van de GGD Hollands 
Noorden:  
a) 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. 
b) Voor beleidsontwikkeling, inclusief financiële consequenties, ontbreekt een tijdig 
participatietraject met gemeenten. Gevraagd wordt om de gemeenten voorafgaand aan de 
ontwerpbegroting 2020 alsnog te betrekken bij de beleidsvorming en hiervoor een procesvoorstel 
te doen. 
c) Voor grip en sturing op de gemeenschappelijke regeling is een onderscheid nodig in GR taken 
en aanvullende/niet GR taken, met zowel voor de GR taken als de aanvullende taken een 
onderverdeling, die inzichtelijk maakt welke keuzes door wie gemaakt kunnen worden. 
d) Vooruitlopend op de procedure inzake de wijziging van de GR GGD in 2019 geven wij mee het 
gestelde onder II. en III. te borgen in de GR GGD HN. 
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van GGD Hollands 
Noorden kenbaar te maken. 
 

http://www.alkmaar.nl/
http://www.bergen-nh.nl/
http://www.castricum.nl/
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Heiloo 

1. Punt 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. 
Punt 2 Voor beleidsontwikkeling, inclusief financiële consequenties, ontbreekt een tijdig 
participatietraject met gemeenten. Gevraagd wordt om de gemeenten voorafgaand aan de 
ontwerpbegroting 2020 alsnog te betrekken bij de beleidsvorming en hiervoor een procesvoorstel 
te doen. 
Punt 3 Voor grip en sturing op de gemeenschappelijke regeling is een onderscheid nodig in GR 
taken en aanvullende/niet GR taken, met zowel voor de GR taken als de aanvullende taken een 
onderverdeling, die inzichtelijk maakt welke keuzes door wie gemaakt kunnen worden.  
Punt 4 Vooruitlopend op de procedure inzake de wijziging van de GR GGD in 2019 geven wij mee 
het gestelde onder II. en III. te borgen in de GR GGD HN. 
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van GGD Hollands Noorden 
kenbaar te maken. 
 
 

Heerhugowaard 
1. Het te betreuren dat er alleen financiële uitgangspunten en geen beleidsinhoudelijke 
uitgangspunten voor de begroting 2020 in deze kadernota zijn opgenomen. 
2. De voorgestelde zorgvuldige bestuurlijke herijking van de kaders voor de komende jaren toe te 
juichen. 
3. Voor beleidsontwikkeling, inclusief financiële consequenties, gemeenten alsnog in de 
beleidsvorming te betrekken voorafgaand aan de ontwerpbegroting 2020 en hiervoor zo snel 
mogelijk een procesvoorstel te doen. 
4. Voor grip en sturing op de gemeenschappelijke regeling is een onderscheid nodig in GR taken 
en aanvullende/niet GR taken, met zowel voor de GR taken als de aanvullende taken een 
onderverdeling, die inzichtelijk maakt welke keuzes door wie gemaakt kunnen worden. 
5. Vooruitlopend op de zienswijzeprocedure inzake de wijziging van de GR GGD in 2019 geven wij 
mee het gestelde onder II. en III. te borgen in de GR GGD HN. 
 
 

Langedijk  
1. Een positieve zienswijze af te geven op de Kaderbrief GGD Hollands Noorden 2020; 
2. De GGD HN te vragen om gemeenten voorafgaand aan de ontwerpbegroting 2020 te 

betrekken bij de beleidsvorming en financiële consequentie en hiervoor een procesvoorstel 
te doen 

3. De GGD HN te vragen om in hun programmabegroting 2020 onderscheid te maken in GR 
taken en aanvullende en niet-GR taken. 

4. De GGD HN te vragen om in de te wijzigen Gemeenschappelijke regeling GGD HN 
bovenstaande beleidsparticipatie door gemeenten en helderheid over GR en niet-GR taken 
mee te nemen. 

 

 
 
 
 

http://www.heiloo.nl/
http://www.heerhugowaard.nl/
http://www.gemeentelangedijk.nl/

