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Geacht bestuur, 
 
Op 15 december 2018 heeft u ons de kadernota toegezonden waarin de financiële en 
beleidsmatige kaders zijn opgenomen die gelden als opmaat voor uw begroting van 2020. 
Conform de nieuw gemaakte afspraken heeft u de raad verzocht uiterlijk 1 maart 2019 zijn 
zienswijze kenbaar te maken.  
 
De gemeenteraad van Bergen heeft de kadernota behandeld in de raadsvergadering van 14 
februari jl. Middels deze brief informeren wij u dat de raad de volgende zienswijze afgeeft ten 
aanzien van de kadernota 2020: 
 

punt 1 Gezien het ontbreken van maatschappelijke doelen constateren wij dat de 
focus ligt bij het op orde brengen van de basis voor de gemeenschappelijke regeling 
GGD HN. 
punt 2 Voor beleidsontwikkeling, inclusief financiële consequenties, ontbreekt een 
tijdig participatietraject met gemeenten. Gevraagd wordt om de gemeenten 
voorafgaand aan de ontwerpbegroting 2020 alsnog te betrekken bij de 
beleidsvorming en hiervoor een procesvoorstel te doen. 
punt 3 Voor grip en sturing op de gemeenschappelijke regeling is een onderscheid 
nodig in GR taken en aanvullende/niet GR taken, met zowel voor de GR taken als de 
aanvullende taken een onderverdeling, die inzichtelijk maakt welke keuzes door wie 
gemaakt kunnen worden.  
punt 4 Vooruitlopend op de procedure inzake de wijziging van de GR GGD in 2019 
geven wij mee het gestelde onder II. en III. te borgen in de GR GGD HN. 
punt 5 Zodra duidelijk is wat de impact en mogelijke kosten zijn van de invoering van 
de Omgevingswet wil de gemeente hierover geïnformeerd worden door de GGD. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Meer informatie 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Jacobus-Durand van de 
afdeling Samenleven, team Beleid. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 088-9097949 of 
stuur een e-mail naar: jesseyjacobus-durand@debuch.nl. 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

  
mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
1  

 

mailto:jesseyjacobus-durand@debuch.nl

