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RAADSBESLUIT 
Raadsbesluit bij BenW advies nr BENW180343 
Raadsbesluit bij BenW advies nr BENW180343 

De raad van de gemeente Bergen: 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2018; 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 14 juni 2018; 
 
gelet op het bepaalde in , artikel 35 lid 3 Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
 
b e s l u i t: 
 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en de daarin opgenomen incidentele 
nacalculatie en de voorgestelde resultaatbestemming(het negatief resultaat van € 
213.000 in mindering te brengen op de algemene reserve en een aparte 
bestemmingsreserve te vormen voor Veilig Thuis waar een bedrag wordt onttrokken 
van € 5.574); de structurele doorwerking van de afwijking van de loonindex 2017 in 
de herziene begroting 2018 uitsluitend voor het jaar 2018 toe te kennen, omdat hier 
in het indexpercentage 2019 al op is geanticipeerd. 

2. Gezien het negatieve resultaat leidend tot een negatieve Algemene reserve, de GGD 
de opdracht te geven om voor 1 september 2018 met een plan te komen op welke 
wijze de negatieve reserve ingelopen zal worden. 

3. De GGD 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; 

4. De GGD te adviseren een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven 
via de 2e bestuursrapportage, zodat bij de jaarrekening geen afwijkingen gemeld 
hoeven te worden die al eerder in beeld waren. 

5. Over de begroting 2019 van GGD HN de volgende zienswijze af te geven: 
a. In de begroting 2019 is de bijdrage voor Veilig Thuis vastgesteld op € 940.000. 

Dit bedrag is gebaseerd op een incidentele toekenning in 2018. Dit bedrag kan 
niet zonder meer structureel opgenomen worden. Hiervoor dient een afzonderlijk 
voorstel aan de gemeenten te worden voorgelegd. 

b. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling 
en toelichting te voorzien; 

c. In 2018 met een plan te komen op welke wijze de in de programmabegroting 
2019 opgenomen taakstellingen worden ingevuld. 

d. Voor 1 september 2018 de maatschappelijke resultaten te benoemen voor de 
beschreven speerpunten en de resultaten te concretiseren. 

e. (Nieuwe) ontwikkelingen financieel en inhoudelijk te onderbouwen en duidelijker 
te onderscheiden welke taken en bedragen vallen binnen de in de begroting 
genoemde gemeentelijke bijdragen en voor welke taken en bedragen andere 
afspraken gelden. 

6. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de GGD HN 
kenbaar te maken. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van  
dinsdag 28 juni 2018 
 
 
 
De heer A. Idema  Mevrouw drs. H. Hafkamp 
griffier  voorzitter 
  


