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Geachte heer Plug,
Op 2 mei 2013 heeft u uw jaarverslag 2012, herzien begroting 2013 en begroting 2014 ter zienswijze aan
onze raad aangeboden. Conform artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de
raad van gemeente Schagen op 25 Juni 2013 uw jaarstukken besproken en besloten een positieve
zienswijze af te geven op:
1.

de jaarstukken 2012 van de GGD en de daarin voorgestelde resultaatbestemming (verwerking
van het negatieve rekeningresultaat van € 555.349,- in de algemene reserve);
2. de herziene programmabegroting 2013 van de GGD en de daarin opgenomen algemene
bijdrage van € 16, 77 per inwoner;
3. het beschikbaar stellen van een extra bijdrage ter dekking van het extra contactmoment
adolescenten zoals gefinancierd door het Rijk conform de Septembercirculaire 2012 van €
20.716,-;
4. het beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage van € 0,69 per inwoner voor de kosten
van de mobiliteitspool in 2013 in aanvulling op de gemeentelijke bijdrage 2013;
5. de programmabegroting 2014 van de GGD en de daarin opgenomen algemene bijdrage van €
16,43 per inwoner;
6. het vaststellen van de gemeentelijke bijdrage DDJGZ voor 2014 op € 0,72 per inwoner (conform
eerdere begrotingen);
7. het vaststellen van de gemeentelijke bijdrage 2014 voor de kosten van de mobiliteitspool op €
0,54 per inwoner;
8. het beschikbaar stellen van een extra bijdrage ter dekking van het extra contactmoment
adolescenten zoals gefinancierd door het Rijk conform de Septembercirculaire 2012 voor 2014
van € 41/691,-;
9. de gemeentelijke bijdrage OGGZ Kop van Noord-Holland voor 2014 te bepalen op € 1,25 per
inwoner voor de gemeenten die het betreft;
10. de door de GGD voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.
Daarnaast heeft de raad besloten:
1. het DB opdracht te geven om het restant van het financiële tekort weg te werken door in te
zetten op innovatie en efficiency bij de wijze van uitvoering van de taken van de GGD Hollands
Noorden;
Bij beantwoording datum en kenmerk van deze brief vermelden.
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2.

Kennis te nemen van de meerjarenraming 2014-2018.

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u
contact opnemen met mw. N. Peeters telefonisch via (0224) 210 587 of e-mail
nancy.peeters@schagen.nl.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

N. Swellengrebel
secretaris

G. Westerink
burgemeester

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met de beslissing die staat genoemd in deze brief? Dan kunt u hier tegen bezwaar
maken door een brief te sturen. Zorg ervoor dat uw brief binnen zes weken na de verzenddatum van
deze brief bij ons binnen is. In uw brief zet u in ieder geval de datum van uw brief, uw adres, het besluit
waartegen u bezwaar maakt en de redenen waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening
te zetten.
Uw bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Wilt u om spoedeisende redenen niet dat
het besluit in werking gaat, dan kunt u tegelijk een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
Rechtbank Noord-Holland, Postbus 251, 1800 BG, Alkmaar.
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