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Nr Gemeente(n) Zienswijze Kadernota 2020 Bestuurlijke reactie 

1 Alkmaar, Bergen, Castricum, 

Heerhugowaard, Heiloo, Den 

Helder, Hoorn, Hollands Kroon, 

Langedijk, Medemblik, Opmeer, 

Schagen, Texel 

Gemeenten betrekken in een participatietraject 

van beleidsontwikkeling inclusief financiële 

consequenties voorafgaand aan de 

programmabegroting 2020.  

Gemeenten betrekken bij beleidsontwikkeling en 

hiertoe een procesvoorstel te doen.  

In de Kadernota 2020 GGD Hollands Noorden is er voor 

gekozen deze aan te bieden als voortzetting van het beleid 

van 2019 en gezamenlijk met gemeenten een bestuurlijke 

herijking van de beleidskaders voor de komende jaren 

plaats te laten vinden. In de zienswijzen op de Kadernota 

wordt dit door veel gemeenten onderschreven.  

In de vergadering van het DB van 27 februari 2019 wordt 

een procesvoorstel besproken hoe dit de komende tijden 

met gemeenten(raden) vorm te geven. Dit voorstel wordt 

voorgelegd aan het algemeen bestuur van 13 maart 2019. 

Na vaststelling door het algemeen bestuur worden de 

gemeenten(raden) geinformeerd hoe dit met hen vorm te 

geven de komende maanden.  

2 Alkmaar, Bergen, Castricum, 

Drechterland, Enkhuizen, 

Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, 

Langedijk, Medemblik, Opmeer, 

Stede Broec 

Onderscheid maken in GR taken en 

aanvullende/niet-GR taken vanaf de 

programmabegroting 2020 

Het onderscheid tussen GR taken en aanvullende/niet GR-

taken wordt vanaf de programmabegroting 2020 verder 

ingevuld. Bij de vaststelling van de (aangepaste) 

Programmabegroting heeft het DB aangegeven een verdere 

onderverdeling te willen betrekken bij het verbeteren van 

het bedrijfseconomisch inzicht zoals ook in het Financieel 

Herstelplan is opgenomen.  

3 Alkmaar, Bergen, Castricum, 

Heerhugowaard, Heiloo, 

Langedijk 

Onderverdeling in GR-taken en aanvullende/niet 

GR-taken en participatie van gemeenten bij 

beleidsontwikkeling ook op te nemen in de 

wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

GGD HN.  

Dit punt wordt meegenomen bij het voorstel tot 3e wijziging 

van de GR GGD Hollands Noorden.  



      Bijlage 1 Bestuurlijke reactie op zienswijzen Kadernota 2020 GGD Hollands Noorden  

Bi 

Auteur: Y. Koopen  Datum: 27-2-2019 Versie: 1.0  

Afdeling: directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:  

Vertrouwelijkheid: openbaar  Pagina 2 van 3 

 

4 Alkmaar Raad wil actief betrokken worden bij de evaluatie 

van de DVO Veilig Thuis om kaders mee te kunnen 

geven aan het AB over de positionering van Veilig 

Thuis 

Wij begrijpen de behoefte van de raad om betrokken te 

worden bij deze evaluatie. De evaluatie van de DVO Veilig 

Thuis wordt uitgevoerd door de Stuurgroep Bovenregionale 

specialistische Jeugdzorg. Wij zullen deze wens vanuit de 

gemeente doorgeven aan de stuurgroep en hier ook in het 

overleg dat een vertegenwoordiging vanuit het dagelijks 

bestuur heeft met de stuurgroep onder de aandacht 

brengen.  

5 Drechterland, Enkhuizen, Stede 

Broec 

Gemeenten tijdig betrekken bij beleidsvorming Zie reactie bij punt 1.  

6 Hoorn, Koggenland  Gemeente verzoekt GGD HN om 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 

Daar waar er regionaal of lokaal ontwikkelingen zijn die 

raakvlakken hebben met publieke gezondheid, participeren 

we vanuit onze opdracht en zit dit verweven in de 

begroting.  

7 Bergen 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 

De gemeenten zijn leidend wat betreft de implementatie en 

uitvoering van de Omgevingswet. Indien voor de invoering 

van de Omgevingswet extra budget nodig is, wordt dit in 

een apart voorstel aan het algemeen bestuur voorgelegd en 

via een wijziging van de begroting in een zienswijzentraject 

aan de gemeenteraden.  

8 Heerhugowaard Gemeente betreurt het dat alleen financiële 

uitgangspunten en geen beleidsinhoudelijke 

uitgangspunten voor de begroting 2020 zijn 

opgenomen.  

Gemeente juicht de voorgestelde bestuurlijke 

herijking van de kaders voor de komende jaren 

toe.  

Het DB heeft bij de aanbieding van de Kadernota 2020 

aangegeven deze als voortzetting van 2019 aan te bieden 

en gezamenlijk met gemeenten een bestuurlijke herijking 

van de beleidskaders voor de komende jaren plaats te laten 

vinden. In de zienswijzen op de Kadernota wordt dit door 

veel gemeenten onderschreven.  
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In de vergadering van het DB van 27 februari 2019 wordt 

een procesvoorstel besproken hoe juist de inhoudelijke 

uitgangspunten de komende tijden met gemeenten(raden) 

vorm te geven. Dit voorstel wordt voorgelegd aan het 

algemeen bestuur van 13 maart 2019. Na vaststelling door 

het algemeen bestuur worden de gemeenten(raden) 

geinformeerd hoe dit met hen vorm te geven de komende 

maanden. 

9 Koggenland Het DB  van GGD HN te verzoeken het 

meerjarenperspectief in de begroting te baseren 

tegen constante prijzen.  

GGD HN hanteert bij het opstellen van de begroting de 

uitgangspunten zoals die in de nieuwe spelregels voor de 

GR-en. Daarbij wordt jaarlijks het te hanteren prijs- en 

indexcijfer door de gemeenten bekend gemaakt.  

 


