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Zaaknummer 3292254 Contactpersoon S. Ruijter John 
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Onderwerp Zienswijze Financieel 

Herstelplan GGiD 2023 GGD 

Hollands Noorden 

Verzenddatum 16 februari 2023  

    

     

     

Geachte mevrouw Koopen, 

 

Hierbij ontvangt u de zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Texel op het Financieel 

Herstelplan GGiD 2023 van de GGD HN. Hieronder vindt u het besluit. Voor een toelichting op het 

besluit verwijzen wij u naar het RRN advies en raadsbesluit Financieel Herstelplan GGiD 2023 in de 

bijlage. 

 

Besluit  

Tijdens de raadsvergadering van 15 februari 2023 heeft de raad van Texel besloten:  

1. In te stemmen met de midden variant die de GGD HN voorstelt in het Financieel Herstelplan 

GGiD 2023, wat inhoudt:  

a. de deelnemersbijdrage 2023 naar rato van het aantal inwoners per 1 januari 2022 

éénmalig te verhogen met een bedrag van € 3.549.790,- en dit bedrag te storten in de 

algemene reserve van de GGD HN;  

b. deelnemers in staat te stellen de éénmalige bijdrage in 4-jaarlijkse termijnen te voldoen 

en hier zo nodig nadere afspraken over te maken;  

c. de bestemmingsreserve corona op te heffen en het saldo ad € 284.000,- toe te voegen 

aan de algemene reserve van de GGD HN;  

d. de onttrekking ad € 123.000,- t.b.v. infectiepreventie uit de algemene reserve van de 

GGD HN in 2023 via BURAP 1 2023 ongedaan te maken, onder verrekening met een extra 

rijksbijdrage.  

2. De financiële gevolgen voor de gemeente Texel ad € 72.886,- in één termijn te betalen in 

2023, door middel van een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage met € 5,31 per 

inwoner. 

Heeft u nog vragen? 

Als u vragen heeft, bel of mail dan met de bovengenoemde contactpersoon. Uw zaaknummer is 

3292211. Wilt u dit bij de hand houden of in uw mail zetten? Dan kunnen wij u sneller helpen. 

 

Hoogachtend, 

 

De raad van de gemeente Texel,  

 

mailto:gemeente@texel.nl


Zaaknummer 3292211 

2/2 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

 

M. de Porto ir. M.C. Uitdehaag 

 

 

 

  


