
 

Bijlage 2: overzicht zienswijzen gemeenten   
 
Overzicht zienswijzen Kadernota 2020 GGD Hollands Noorden (ten behoeve van AB 13 maart 2019) 

Hieronder volgt een overzicht van de reacties van de diverse gemeenten op Kadernota 2020 GGD Hollands Noorden. Nog niet van alle gemeenten is een 

(officiële) schriftelijke terugkoppeling ontvangen. Een aantal raden komt nog vlak voor 1 maart aanstaande bijeen.   

 

Gemeenteraad Raadsbehandeling Zienswijze Kadernota 2020 

Alkmaar 

 

11 februari 2019 De raad heeft besloten 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 II. en III. te borgen 

in de GR GGD HN.  
 

e. In maart van dit jaar wordt het algemeen bestuur op de hoogte gebracht van de uitkomsten van een evaluatie 

omtrent Veilig Thuis. De Raad merkt op dat hij naar aanleiding van deze uitkomsten graag actief betrokken 

wordt bij dit onderwerp. Om hiermee de gelegenheid te hebben om kaders over de positionering van Veilig 

Thuis mee te geven aan het Algemeen Bestuur van de GGD HN.  

 

Bergen 14-2-2019 1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 van de GGD Hollands Noorden. 

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 geinformeerd worden door de GGD.  

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.  

Castricum 14-2-2019 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 b en 

c 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.  

Drechterland 25-2-2019 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.  

Enkhuizen 26-2-2019 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.  

Heerhugowaard 26-2-2019 

 

De volgende zienswijze in te dienen op de kadernota 2020 GGD Hollands Noorden:  

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, gemeente 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 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 III en IV te borgen in de GR GGD HN.  

Heiloo 11-2-2019 De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 van de GGD Hollands Noorden:  

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 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.  



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.  

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.  

Den Helder 25-2-2019 1. Een positieve zienswijze af te geven op de GGD Kadernota 2020 

2. Daarbij de GGD op te roepen de gemeenten te betrekken bij de aangekondigde beleidsontwikkeling en daartoe 

een procesvoorstel te doen.  

Hollands Kroon 28-2-2019 1. Een positieve zienswijze af te geven op de GGD Kadernota 2020 

2. Daarbij de GGD op te roepen de gemeenten te betrekken bij de aangekondigde beleidsontwikkeling en daartoe 

een procesvoorstel te doen.  

Hoorn 26-2-2019  

 

De volgende 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 van 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.  

Koggenland 25-2-2019 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 

Langedijk 26-2-2019 De volgende zienswijzen in te dienen op de Kaderbrief GGD Hollands Noorden 2020: 



1. een positieve zienswijze af te geven op de Kaderbrief 2020 GGD Hollands Noorden 2020;  

2. de GGD HN te vragen om gemeenten voorafgaand aan de ontwerpbegroting 2020 te betrekken bij de 

beleidsvorming en financiële consequenties 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 wijzigen Gemeenschappelijke regeling GGD HN bovenstaande beleidsparticipatie 

door gemeenten en helderheid over GR en niet-GR taken mee te nemen.  

Medemblik 28-2-2019 De raad heeft besloten om: 

1. De zienswijze zoals verwoord in de bijlage bij uw bestuur in te brengen en als volgt te amenderen: 

Pt. 1 van het besluit aanvullen met de volgende tekst: 

“met dien verstande dat de zienswijze op de kadernota 2020 van de GGD als volgt luidt: 

1.   De raad geeft een negatieve zienswijze op de kadernota 2020 GGD HN, gezien het ontbreken van 

beleidsmatige kaders waarin maatschappelijke doelen worden geformuleerd en het feit dat de focus beperkt 

wordt tot 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 bij het aanbieden van de ontwerp-begroting 2020 financiële en beleidsmatige informatie 

die nu ontbreekt wél te verstrekken aan de raden (m.n. visie, ontwikkeling, beleidskaders en financiële 

consequenties); 

2. Uw bestuur te verzoeken bij het aanbieden van de begroting 2020 aan te geven op welke wijze de zienswijze 

hierin is verwerkt; 

3. Uw bestuur te vragen om in de volgende begrotingen en kadernota’s aan te geven wat/hoe uw 

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

  

Opmeer 7-2-2019 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. 

Schagen 19-2-2019 1.  Een positieve zienswijze af te geven op de GGD Kadernota 2020 

2. Daarbij de GGD op te roepen de gemeenten te betrekken bij de aangekondigde beleidsontwikkeling en daartoe een 

procesvoorstel te doen.  

Stede Broec 28-2-2019 

 

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.  

Texel  27-2-2019 

 

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

2. Daarbij de GGD op te roepen de gemeenten te betrekken bij de aangekondigde beleidsontwikkeling en daartoe een 

procesvoorstel te doen.  

 

 

 

 

 

 

 


