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Raadsvoorstel
Vergadering van Gemeenteraad

Datum collegebesluit: 11 mei 2021  
Datum vergadering 22 juni 2021
Voorstel van Dijkshoorn
Team Sociale ontwikkeling
Portefeuillehouder van der Veek
Onderwerp Zienswijze GGD HN jaarstukken 2020 en begroting 2022
Openbaar Ja

Publiekssamenvatting
Door de 4 raden in de Noordkop is m.i.v. 2016 de RRN ingesteld. Deze behandelt zaken die betrekking hebben op 
GR'en zoals de GGD HN, waarover de raden een besluit moeten nemen dan wel een zienswijze afgeven. 

 

Dit advies is over de GGD HN jaarstukken 2020 en begroting 2022. Na besluitvorming in de 4 colleges gaat dit advies 
door naar de RRN op 3 juni. Daarna geven de individuele raden hun zienswijze voor 25 juni, waarna definitieve 
besluitvorming plaatsvindt in het AB op 7 juli a.s.

Voorgesteld besluit

1. Een zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2020, met daarin samengevat de volgende punten:

1. Instemmen met de jaarrekening 2020 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde 
resultaatbestemming.
 

Onderstaande zienswijze af te geven over de begroting 2022 GGD HN:

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden, kennis te 
nemen van de meerjarenraming 2022-2025 en aanvullend te verzoeken om:

3. in de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi’s en maatschappelijke effecten per focuslijn verder uit te werken;

4. vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018.

5. Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands 
Noorden.

Maatschappelijk draagvlak

De inhoud van het RRN advies is gebaseerd op het regionale voorstel dat ambtelijk vanuit Alkmaar, Texel en de SED 
gemeenten is opgesteld. Het RRN advies in de bijlage is het resultaat van ambtelijk regionaal overleg met de 4 
gemeenten uit de Kop van Noord-Holland dat in lijn is met het regionale voorstel. Dit advies is vervolgens voorgelegd 
aan de klankbordgroep. 
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Bijlagen
1. A1 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020.pdf
2. A2 Programmaverantwoording GGD HN 2020 inclusief controle verklaring.pdf
3. A3 Programmaverantwoording GGD HN 2020 in oogopslag.pdf
4. A4 710001400-CD-488 GGD Hollands Noorden, accountantsverslag 2020.pdf
5. A5 J2019-B2021 Toetsingskaders jaarrekening 2020 GGD.pdf
6. A6 Populair Jaarverslag 2020.pdf
7. B1 Aanbiedingsbrief Begroting 2022.pdf
8. B2 Programmabegroting GGD HN 2022.pdf
9. B3 J2019-B2021 Toetsingskaders begroting 2022 GGD.pdf
10. B4 Programmabegroting 2022 in oogopslag.pdf
11. RRN advies GGD jaarstukken 2020 en begroting 2022.pdf
12. Rapportage Regionale Raadsrapporteurs - GGD.pdf
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Concept Raadsbesluit

Vergadering van …

Zienswijze GGD HN jaarstukken 2020 en begroting 2022

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021  

gezien het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) vergadering d.d. 3 juni 2021;       

gelet op:

 Wet gemeenschappelijke regelingen;
 Algemene verordening gegevensbescherming;
 Besluit begroten en verantwoorden.

De GGD voert taken uit die voortkomen uit de volgende wetten:

 Wet publieke gezondheid;
 Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 Jeugdwet;
 Wet maatschappelijke ondersteuning;
 Wet op de lijkbezorging;
 Wet kinderopvang;
 Warenwet.

besluit

1. Een zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2020, met daarin samengevat de volgende punten:

1. Instemmen met de jaarrekening 2020 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde 
resultaatbestemming.
 

Onderstaande zienswijze af te geven over de begroting 2022 GGD HN:

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden, kennis te 
nemen van de meerjarenraming 2022-2025 en aanvullend te verzoeken om:

3. in de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi’s en maatschappelijke effecten per focuslijn verder uit te werken;

4. vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018.

5. Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands 
Noorden.

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,
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