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Agendapunt :   
Voorstelnummer :   
Raadsvergadering : 28 oktober 2008 
Naam opsteller : Martine Helmstrijd / Ron Weeteling 
Informatie op te vragen bij : Martine Helmstrijd / Ron Weeteling 
Portefeuillehouders : Jan Mesu 
 
Onderwerp: Jaarrekening 2007 – GGD Hollands Noorden 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - In te stemmen met de jaarrekening 2007 (1 april -31 december) - GGD 

Hollands Noorden. 
 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Op 2 juli 2008 is zijn de jaarstukken 2007 van de GGD Hollands Noorden (GGD HN) met 
goedkeurende accountantsverklaring (middels waarmerk) binnengekomen met het verzoek 
om eventuele reacties voor 1 oktober 2008 aan de GGD HN toe te zenden. 
 
De GGD HN is gevormd bij fusie per 1 april 2007. Daarom loopt het boekjaar vanaf 1 april 
2007 en is de verantwoording conform dit tijdvak. Gemeente Bergen nam deel aan de GGD 
Noord-Kennemerland en is met de fusie deelnemer geworden van de nieuwe 
gemeenschappelijke regeling GGD HN. De bijdrage van € 15,50 per inwoner in 2007 blijkt 
voldoende om te voorzien in het exploitatietekort. Immers er is een positief resultaat geboekt 
ten opzichte van de begroting van € 380.000,- en een rekeningsresultaat van € 161.591,-. 
De  incidentele additionele frictiekostenvergoeding voor 2007 van € 635.000,- blijkt net 
voldoende om de werkelijke frictiekosten van € 643.000,- te bekostigen.  
 

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Door in te stemmen met de jaarrekening 2007 van GGD HN gaat de raad akkoord met  
het toevoegen van het positieve rekeningresultaat 2007 aan de algemene reserve. Gezien 
de risico’s die in de verantwoording worden vermeld (zie bijlage (pagina 58 en verder)) en 
het verwachte tekort voor 2008, alsmede de overlopende frictiekosten wordt geadviseerd 
hiermee in te stemmen.  

 
3. Waarom wordt dit onderwerp Unu U aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

- GGD Hollands Noorden  
  

5. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Indien akkoord wordt gegaan met de jaarrekening 2007 van de GGD HN heeft dit geen 
financiële consequenties. Er is immers in de gemeentelijke jaarrekening en begroting 
rekening gehouden met de reguliere- en additionele bijdrage (FCL 67140100 / ECL 42491). 
De incidentele additionele bijdrage (frictiekostenvergoeding) is betaald en geboekt in 2008. 
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6. Waarom moet de raad dit besluit nemen? 
Het betreft hier een raadsbevoegdheid. 
 
Bijlagen:   

- Brief ‘Aanbieding jaarstukken 2007’ van GGD HN  
- Verantwoording 2e t/m 4e kwartaal 2007 - GGD HN 

 
 
 
Bergen,   
 
College van Bergen 
 
 
 
 
R. Groninger,     Drs. H. Hafkamp, 
Secretaris      burgemeester 


