
GGD in één oogopslag

Missie 

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de 
gezondheid en veiligheid van alle inwoners in 
Noord-Holland-Noord:

• wij bewaken door gezondheidsrisico’s en  
-onveiligheid te signaleren en de inzichten  
hierover actief te verspreiden;

• wij beschermen tegen bedreigingen van de 
volksgezondheid met preventie, bestrijding en 
voorlichting;

• wij bevorderen individueel en collectief gezond 
gedrag en preventief beleid van gemeenten en 
andere spelers in de gezondheidszorg.

Met het programma ‘Focuslijnen’ werkt de GGD aan 
de ondersteuning van het gemeentelijk gezondheids-
beleid voor zeventien gemeenten en het versterken 
van de publieke gezondheidszorg in samenwerking 
met ketenpartners in de regio Noord-Holland-Noord. 

De vier thema’s uit de landelijke nota 

Gezondheidsbeleid zijn vertaald in de 

volgende focuslijnen: 

• Gezond opgroeien
• Meedoen naar vermogen
• Gezonde leefomgeving
• Gezond ouder worden.

Gemeenten

17

Formatie 
(op 31/12/2020)

GGD: 
463 Fte

Formatie 
(op 31/12/2020)

Corona:
239 Fte

Inwoners

662.750 
(op 1-1-2020)

GGD Hollands Noorden is dé partner op het gebied van 
gezond en veilig leven. De taken die door de colleges 
aan de GGD zijn opgedragen, zijn de taken die worden 
genoemd in de Wet publieke gezondheid en de Wet op 
de lijkbezorging. Daarnaast voert de GGD op verzoek 
taken uit voor één of meer gemeenten in het kader van 
onder andere de Wet Kinderopvang, de Wmo, 
de Wvggz en de Omgevingswet. De GGD levert diensten 
die zijn vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling 
en aanvullende diensten op verzoek van een of 
meerdere gemeenten.  

Gemeentelijke bijdrage

Gemeente 

Alkmaar
Bergen
Castricum
Den Helder
Drechterland
Enkhuizen
Heerhugowaard
Heiloo
Hollands Kroon
Hoorn
Koggenland
Langedijk
Medemblik
Opmeer
Schagen
Stede Broec
Texel 

Bijdrage GR-taken
(x €1.000)

         4.340 
         1.005 
         1.368 
         2.175 
            810 
            738 
         2.290 
            931 
         1.943 
         2.983 
            913 
         1.102 
         1.862 
            482 
         1.774 
            867 
            497 

Bijdrage aanvullende 
diensten (x €1.000)

                      3.059 
                         361 
                         422 
                      1.414 
                         318 
                         400 
                      1.123 
                         289 
                         898 
                      2.365 
                         305 
                         450 
                         829 
                         203 
                         749 
                         408 
                         165 



Onderwerp 

(x €1.000)

Lasten
Resultaat (voordelig)
Vermogen (stand 1-1)

Realisatie 

2020

58.850
221 v
1.066

Realisatie 

2019

42.667
1.373 v

142

Begroting

2022

44.737
23 v 
742

Begroting 

2021

44.708
0

1.287

Financiële kengetallen 

Focuslijn Gezond opgroeien

De opgave van de GGD is om bij te dragen aan het gezond en veilig opgroeien van ieder 
kind in het werkgebied van de GGD. Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Daarom 
geeft de GGD extra aandacht aan kwetsbare kinderen en hun omgeving. Door deze 
preventieve ondersteuning wordt er minimaal beslag gelegd op specialistische 
(jeugd)zorg.

Focuslijn Gezond ouder worden

Bij deze lijn ligt de focus op oudere en ouder wordende inwoners, waarbij de inzet 
van de GGD erop is gericht dat zij: 
• een gezonde leefstijl en een gezond gewicht hebben; 
• het vermogen hebben om zich met veerkracht aan te passen en eigen regie te  

voeren bij de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven; 
• in goede psychosociale gezondheid/welbevinden zijn;  

wonen in een veilige en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag.
Dit alles door samenwerking van alle betrokken partijen in de regio én met actieve 
participatie van ouderen zelf.

Focuslijn Meedoen naar vermogen

Bij de focuslijn meedoen naar vermogen ligt de focus op (jong)volwassen inwoners.  
De inzet van de GGD is erop gericht dat (jong)volwassenen lichamelijk en geestelijk 
gezond zijn, een gezonde leefstijl hebben, meedoen in de samenleving en langer 
zelfstandig blijven wonen. Daarnaast ondersteunt de GGD kwetsbare inwoners om 
maatschappelijke uitval als gevolg van problemen op meerdere leefgebieden te 
voorkomen. Met als uiteindelijke doel dat kwetsbare inwoners hulp ontvangen en 
zo gezond en zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Focuslijn Gezond leefomgeving

Ruimtelijke en sociale veranderingen hebben veel invloed op elkaar. Een gezonde
leefomgeving nodigt uit tot gezond gedrag en kent zo min mogelijk risico’s voor de 
gezondheid. De leefomgeving hangt samen met nieuwe uitdagingen en kansen voor de 
toekomst, zoals: klimaatverandering, vergrijzing, individualisering, slimme technologie 
en nieuwe vormen van mobiliteit. Tegelijkertijd neemt de druk op onze leefomgeving toe. 
Gemeenten staan voor de opgave om deze ontwikkelingen en belevingen van de inwoners 
te verwerken in een omgevingsvisie. Dit vraagt om een samenwerking en koppeling tussen 
het sociale en fysieke domein, die tot nu toe veelal gescheiden van elkaar opereren. Binnen 

De begroting 2022 is gespecificeerd naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead:

GGD Hollands Noorden  

Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves

GR-taken

Aanvullende diensten

Overhead 

Totaal 

baten

27.674

16.801

285

44.760

Totaal 

lasten

19.843

13.232

11.662

44.737

Saldo

7.832

3.569

-11.377

23

Overige 

baten

2.840

16.801

285

19.925

Deelnemersbijdrage

gemeenten

24.835

0

0

24.835


