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Onderwerp: Zienswijze Kadernota 2024 GGD Holland Noorden

Geacht bestuur,

Op 14 december 2022 heeft u ons de kadernota toegezonden waarin de financiële en 
beleidsmatige kaders zijn opgenomen die gelden als opmaat voor uw begroting van 2024. 
Conform de gemaakte afspraken heeft u de raad verzocht uiterlijk 1 maart 2023 zijn 
zienswijze kenbaar te maken. 

De gemeenteraad van Bergen heeft de kadernota behandeld in de raadsvergadering van 23
februari 2023. Middels deze brief informeren wij u dat de raad de volgende zienswijze heeft 
vastgesteld:
1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van 

Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
a. niet in te stemmen met een verhoging van de deelnemersbijdrage voor 

informatiebeveiliging en privacybescherming en de GGD te verzoeken binnen de 
eigen begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor 
informatiebeveiliging en privacybescherming.

b. Wij zien graag in de begroting 2024  nader uitgewerkt, door middel van een plan van
aanpak, hoe de samenwerking binnen het sociaal domen i.c de sociale team in de 
BUCH gemeenten nader versterkt wordt;

c. Specifiek ten aanzien van  Ontwikkelingen JGZ (pag 5): persoonsgerichte zorg (GIZ)
en passende zorg op maat: Wij achten het van belang dat er gewerkt wordt met een 
instrument om vroegtijdig risico’s te signaleren (Verwijsindex of vergelijkbaar) en dat
bij gesignaleerde risico’s actief contact gezocht wordt met andere betrokkenen en 
zien graag uitgewerkt in de begroting 2024 hoe hier vorm en inhoud aangegeven 
wordt
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Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum (KCC) van de 
gemeente, te bereiken op telefoonnummer (072) 888 00 00 of stuur een mail naar 
info@bergen-nh.nl.
Wilt u bij correspondentie het kenmerk Z22 103884/D584454 vermelden?

Met vriendelijke groet,

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

 

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester 
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