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RAADSBESLUIT 
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Raadsbesluit bij BenW advies nr 170301 

De raad van de gemeente Bergen: 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2017; 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 15 juni 2017; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 35 lid 3 van de WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen), 
 
 
b e s l u i t: 
 
 

1) Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 en concept begroting 2018 GGD Hollands 
Noorden  

2) In te stemmen met de volgende zienswijzen: 
 

jaarstukken 2016: 
a. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2016 van de GGD en de daarin 

voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van € 451.000 in mindering te 
brengen op de algemene reserve); met als volgende kanttekening: 

b. Gezien het incidentele negatieve resultaat als gevolg van afboeking projectkosten GGD-
dossier de  nacalculatie 2016 incidenteel door te voeren wegens het incidentele karakter 
van het negatieve resultaat. 

c. De GGD nogmaals te adviseren om normen te ontwikkelen voor de financiële 
kengetallen, zodat de verantwoorde werkelijke financiële kengetallen op waarde kunnen 
worden geschat en om in het vervolg een beoordeling hierop te geven. 

 
.Concept begroting 2018 
d. Niet akkoord te gaan met de uitwerking van de indexering 2018 zoals in de begroting 

2018 is opgenomen, maar over 2018 een indexering toe te passen conform de bestuurlijk 
vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR en in overeenstemming met de 
uitgangspunten van de raad welke in 2012 is vastgesteld. Dit houdt in een indexatie bij 
een verhouding 70/30 van 3,02% over 2018. Dus bijdrage 2017 per inwoner (volgens 
primaire  begroting die op 13 juli 2016 is vastgesteld) maal 3,02%.  

e. Een mogelijke nacalculatie over 2018 bij de jaarrekening 2018 te vergelijken met een 
loonindexatie voor 2018 van 3,8%, dit conform de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief 
van de adviesgroep GR en de uitgangspunten van de raad welke in 2012 zijn 
vastgesteld. 

f. Niet  akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage van macro € 100.000 in verband 
met de omgevingswet 2019. 

g. Akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage van macro € 40.000 in verband met 
het formatie aangaande antibioticaresistentie. 

h. Akkoord te gaan met de herverdeeleffecten aangaande overheveling maatwerk 
jeugdgezondheidszorg en de bijdrage jeugdgezondheidszorg vanaf begroting 2018 te 
baseren op 0-18 jarigen. 

i. Conform de aanbiedingsbrief van de GGD niet akkoord te gaan met aanpassing van de 
begroting 2017. 

j. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en 
toelichting te voorzien. 
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Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van  
dinsdag 27 juni 2017 
 
 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G.J. Veeger  Mevrouw drs. H. Hafkamp 
griffier  voorzitter 
 
 
 
 
 
 
  


