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De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2020; 
 
gelet op het advies van de commissie ARC d.d. 2 juni 2020; 
 
gelet op de zienswijze die is afgegeven op de kadernota van GGD HN 
 
gelet op hetgeen is bepaald in de Wgr, de FUGR 2019 en de notitie ‘Informatievoorziening 
Gemeenschappelijke Regelingen’   
 
b e s l u i t: 
 

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2019 van de GGD 
Hollands Noorden:  
a. De voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve, egalisatiereserve 

Rijksvaccinatieprogramma en extra toevoeging algemene reserve te ondersteunen. 
De voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve Corona niet te 
ondersteunen en de GGD te verzoeken om het resterende positieve saldo terug te 
laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. En hiervoor de verdeelsleutel te 
hanteren die geldt voor de algemene bijdrage gemeenten.  

b. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om in de verantwoording 2020 ook de 
maatschappelijke effecten op de samenleving op te nemen en hiervoor gebruik te 
maken van monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken. 

c. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om alles in het werk te stellen om vanaf de 
jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én 
rechtmatigheid te ontvangen. 

2. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2021 van de GGD 
Hollands Noorden: 
a. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om een definitie op te stellen voor het 

maatschappelijk effect en de beschrijvingen van het maatschappelijk effect in de 
begroting 2021 hierop aan te passen. 

b. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om in het aangekondigde 
meerjarenbeleidsplan een relatie te leggen met de P&C documenten, een 
onderscheid te maken tussen GR taken en aanvullende diensten en ook de 
prestatie-indicatoren te vermelden. 

c. Op te merken dat dat voor het jaar 2021 geen toevoeging van €180.000,- aan de 
algemene reserve nodig is, indien bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 de 
algemene reserve versneld wordt aangevuld tot het maximum van 2,5% van de 
exploitatielasten. En te verzoeken dit positief begrote resultaat in mindering te 
brengen op de algemene bijdrage van gemeenten voor het jaar 2021.  

3. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de 
GGD Hollands Noorden kenbaar te maken. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen op  
16 juni 2020. 
 
 
De heer A. Anthonissen  De heer Dr. J.P. Rehwinkel 
griffier  voorzitter 


