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Geacht bestuur,
Op 15 april 2019 heeft u ons uw jaarstukken 2018 en begroting 2020 toegezonden. Conform
de afspraken heeft u de raad verzocht uiterlijk 25 juni 2019 zijn zienswijze kenbaar te maken.
De gemeenteraad van Bergen heeft de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 behandeld in
de raadsvergadering van 20 juni jl. Middels deze brief informeren wij u dat de raad de
volgende zienswijze heeft vastgesteld:
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 van de
GGD HN
met aanvullend onderstaande verzoeken voor toekomstige verantwoordingen
a. In de jaarstukken 2019 duidelijker aan te geven welke resultaten geheel,
gedeeltelijk of niet behaald zijn en de maatschappelijke effecten te onderbouwen
met monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken.
b. Met ingang van de jaarstukken 2020 een bijlage toe te voegen, waarin per
gemeente staat vermeld welke extra taken, met bijbehorend kosten, zijn
uitgevoerd.
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2020 van de
GGD HN met aanvullend onderstaande verzoeken voor toekomstige
verantwoordingen:
a. beoogde resultaten en maatschappelijke effecten;
b. een begroting van plustaken per gemeente.

bezoek: Jan Ligthartstraat 4 Alkmaar
www.bergen-nh.nl

correspondentie: Postbus 175, 1860 AD Bergen
info@bergen-nh.nl

Tel. (072) 888 00 00

Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met <NAAM BEHANDELD AMBTENAAR>
van de afdeling <NAAM AFDELING, TEAM 088 909 XXXX. Of stuur een e-mail naar:
behandeldambtenaar@debuch.nl.
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