
 
 
 
 
 

RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 

  

 

 

Regeling:  GGD Hollands Noorden 

Rapporteurs:  Marcel Sanders, Marga Mulder 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acties: 

A. Voorbespreking 18 mei van (jaar)stukken voor AB vergadering van 2 juli 2015. 

Hierbij waren aanwezig Ben Blonk, Marloes Baars (beleidsmedewerker Samenleving) en Stef 

Winter (Financiën). 

De diverse stukken waaronder het ambtelijk advies, accountantsverklaring etc zijn ons ter 

beschikking gesteld. De jaarstukken worden behandeld in de commissie Samenleving van 9 

juni en op 30 juni in de raad. Tevens is ons nav de bespreking en ikv nieuwe ontwikkelingen 

de ESF subsidieaanvraag mbt domotica naderhand toegestuurd.  

Bevindingen: 

 De zienswijze van de raad op de jaarstukken, gewijzigde begroting 2015 en begroting 

2016 van de GGD moeten formeel op 25 juni worden ingediend voor behandeling in het 

AB van 2 juli. Vanwege de agendering van deze stukken in de raad van 30 juni, zal de 

GGD deze zienswijze vanuit Schagen later ontvangen. De GGD is hierover geïnformeerd. 

o Het voorgestelde raadsbesluit geeft duidelijk aan welke besluiten van de raad 

gevraagd worden. De onderbouwing van deze besluiten worden logisch 

onderbouwd door de aangeboden stukken (deels herzien nav het ambtelijk 

overleg van de financiële klankbordgroep).  

o De begroting 2016 sluit af met een tekort van €167.000 die als een taakstelling is 

opgenomen, welke verder nog geen invulling heeft gekregen. Als 

begeleidingsgroep hebben wij gesuggereerd om de evaluatie van de “nieuwe 

tijdelijke werkwijze” waarbij de directeur GGD tevens de taken van directeur 

Veiligheidsregio uitvoert, te onderzoeken of dit permanent kan worden 

doorgevoerd. Op deze wijze zou mogelijk een deel van de bezuiniging kunnen 

worden behaald. 



 

 

 De GGD is voornemens deel te nemen in de op te richten coöperatie, genaamd GGD 

support centrum, welke op gaat treden als aanbestedende dienst voor het nieuwe GGD 

burgerdossier dat 1 januari 2016 operationeel moet zijn en samenwerking met andere 

GGD’n mogelijk te maken.  

 Bij de stukken is een apart jaarbericht opgenomen voor de gemeente Schagen, waarin 

kort wordt samengevat wat het afgelopen jaar in Schagen opo het gebied van de GGD 

heeft gespeeld. 

 In het kader van het programma “Lekker Leven doe je Samen”heeft de GGD een tweetal 

Europese Subsidies aangevraagd, waar in en samenwerkingsverband van 17 NH 

gemeentes gewerkt wordt op het gebied van publieke gezondheid. De subsidie aanvraag 

gaat mn om de kloof tussen ouderen en het gebruik van domotica te slechten, waardoor 

technologieën beschikbaar komen waarmee ouderen langer thuis kunnen wonen. 

Vervolgacties: 

 Behandeling in commissie Samenleving van 9 juni en uiteindelijk vaststellen zienswijze 

etc in raad van 30 juni. 

 

Advies aan de raad/commissie: 

 Voor zover wij het nu kunnen inschatten, instemmen met het raadsbesluit.   

 

 

19 mei 2015 

Marga Mulder 

Marcel Sanders 

 


