
 

 

 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van; 31 mei 2011 
 
gezien het advies van de Algemene Raadscommissie van 9 juni 2011 
 
gelet op het bepaalde in Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden,  
 
 
b e s l u i t: 
 
1. In te stemmen met de Programmaverantwoording 2010 van de GGD; 
2. De GGD te verzoeken om, uit het oogpunt van de beoordeling van de rechtmatige 

besteding (SiSa) van gemeentelijke subsidies in 2010, een aangepaste jaarrekening 
2010 aan te leveren, waaruit duidelijk wordt waaraan in 2010 door de gemeente Bergen 
toegekende subsidie is besteed; 

3. In te stemmen met de bestemming van het positief resultaat van € 335.647, te weten: 
“Toevoeging aan de algemene reserve van het restant van € 274.007”; 

4. Niet in te stemmen met  het " Vormen van een bestemmingsreserve Leegstand Schagen 
voor € 61.640”, en dit bedrag, conform eerder gemaakte afspraken, toe te voegen aan de 
algemene reserve; 

5. In te stemmen met het voorliggende begrotingskaders 2012 van de GGD, zoals 
vastgesteld in de Algemeen Bestuurvergadering van de GGD d.d. 16 mei jongstleden; 

6. In te stemmen met de nieuwe opzet van de begroting 2012 in progamma’s en 
programmaonderdelen en vanuit de gemeentelijke regiefunctie nader overleg te voeren 
over de rol en positie van de GGD bij deze programmaonderdelen;     

7. In te stemmen met de concept Programmabegroting 2012 van de GGD; 
8. De bijdrage per inwoner voor 2012 vast te stellen op € 16,83; 
9. Het bestuur van de GGD op te dragen zo spoedig mogelijk informatie aan te leveren over 

wijze waarop de begroting 2012 sluitend wordt gemaakt; 
10. Het bestuur van de GGD op te dragen aan te geven hoe invulling wordt gegeven aan de 

structurele efficiencykorting van 2,25% en hoe dat zich vertaalt in de begroting 2012. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 16 juni 2011 
 
de griffier, de voorzitter, 
 
 


