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GGD HN Zienswijze  

jaarstukken 2018 en begroting 
 

 
 
 

Alkmaar 
1. Ten aanzien van het openbaar lichaam GGD HN de volgende zienswijze vast te stellen over de 
programmabegroting 2020 GGD HN: 
a. De GGD HN te verzoeken om aan de programmabegroting 2020 toe te voegen: de 
beoogde resultaten en maatschappelijke effecten. 
b. De GGD HN te verzoeken om aan de programmabegroting 2020 toe te voegen: een 
begroting van plustaken per gemeente. 
2. Het college op te dragen de onder 1 genoemde zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks 
bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 
 

Bergen 
1. Een positieve zienswijze af te geven, met aanvullend onderstaande verzoeken voor toekomstige 
verantwoordingen 
a. In de jaarstukken 2019 duidelijker aan te geven welke resultaten geheel, gedeeltelijk of niet 
behaald zijn en de maatschappelijke effecten te onderbouwen met monitorinformatie uit 
gezondheidsonderzoeken.  
b. Met ingang van de jaarstukken 2020 een bijlage toe te voegen, waarin per gemeente staat 
vermeld welke extra taken, met bijbehorend kosten, zijn uitgevoerd. 
2. Over de programmabegroting 2020 GGD HN een positieve zienswijze af te geven, met 
aanvullend onderstaande verzoeken voor toekomstige verantwoordingen: 
a. beoogde resultaten en maatschappelijke effecten; 
b. een begroting van plustaken per gemeente. 
3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van  
GGD HN kenbaar te maken. 
 
 

Castricum 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 van de 
GGD HN, met aanvullend onderstaande verzoeken voor toekomstige 
verantwoordingen: 
a. In de jaarstukken 2019 duidelijker aan te geven welke resultaten geheel, 
gedeeltelijk of niet behaald zijn en de maatschappelijke effecten te onderbouwen 
met monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken. 
b. Met ingang van de jaarstukken 2020 een bijlage toe te voegen, waarin per 
gemeente staat vermeld welke extra taken, met bijbehorend kosten, zijn 
uitgevoerd. 
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2020 van de 
GGD HN, met aanvullend onderstaande verzoeken voor toekomstige 
verantwoordingen: 
a. beoogde resultaten en maatschappelijke effecten; 
b. een begroting van plustaken per gemeente. 
3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks)bestuur van 
GGD HN kenbaar te maken. 
 
 
  

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

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 van de GGD HN 
met aanvullend onderstaande verzoeken voor toekomstige verantwoordingen: 
a. In de jaarstukken 2019 duidelijker aan te geven welke resultaten geheel, gedeeltelijk of niet 
behaald zijn en de maatschappelijke effecten te onderbouwen met monitorinformatie uit 
gezondheidsonderzoeken.  
b. Met ingang van de jaarstukken 2020 een bijlage toe te voegen, waarin per gemeente staat 
vermeld welke extra taken, met bijbehorend kosten, zijn uitgevoerd. 
 
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2020 van de  
GGD HN met aanvullend onderstaande verzoeken voor toekomstige verantwoordingen: 
a. Beoogde resultaten en maatschappelijke effecten; 
b. Een begroting van plustaken per gemeente. 
 
 

Heerhugowaard 
1. Onderstaande zienswijze af te geven over de jaarstukken 2018 GGD HN:  
a. Te constateren dat de financiële positie van de GGD verbeterd is en dat de GGD daarin vooruit 
loopt op het financieel herstelplan  
b. Te verzoeken in de jaarstukken 2019 in een oogopslag aan te geven in welke mate 
maatschappelijke effecten behaald zijn en dit mede te onderbouwen met monitorinformatie uit 
gezondheidsonderzoeken van de GGD.  
c. Te verzoeken met ingang van de jaarstukken 2020 een bijlage toe te voegen, waarin per 
gemeente staat vermeld welke extra taken, met bijbehorende kosten, zijn uitgevoerd. 
 
2. Onderstaande zienswijze af te geven over de programmabegroting 2020 GGD HN:  
a. Te constateren dat de begroting aansluit bij de beleidsarme kaderbrief 2020 en eerdere 
zienswijzen over het onderscheid maken tussen wettelijke en niet-wettelijke taken en het 
formuleren van kengetallen zijn verwerkt. 
b. Aanvullend te verzoeken om aan de begroting 2020 en in de begroting van de jaren erna toe te 
voegen 
- beoogde resultaten en maatschappelijke effecten; 
- een begroting van plustaken per gemeente. 
 

Langedijk  
1. geen zienswijze af te geven bij de begroting 2020, zoals verwoord in bijgaand 
raadsvoorstel en bijlage 1: Memo beoordeling financiële stukken GR GGD Hollands Noorden; 
2. de GGD te verzoeken om aan de begroting 2020 toe te voegen: 
- beoogde resultaten en maatschappelijke effecten; 
- een begroting van plustaken per gemeente. 
3. geen zienswijze af te geven bij de jaarstukken 2018, zoals verwoord in bijgaand 
raadsvoorstel en bijlage 1: Memo beoordeling financiële stukken GR GGD Hollands Noorden; 
4. de GGD drie verzoeken te doen voor toekomstige verantwoordingen: 
- monitoren van beoogde resultaten; 
- gebruik maken van beschikbare gezondheidsinformatie; 
- toevoegen van een overzicht van plustaken per gemeente. 
 
 
 

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

