
 
 
Agendapunt : 8. 
Voorstelnummer : 10-69 
Raadsvergadering : 28 oktober 2008 
Naam opsteller : Martine Helmstrijd / Ron Weeteling 
Informatie op te vragen bij : Martine Helmstrijd / Ron Weeteling 
Portefeuillehouder(s) : Mesu 
 
Onderwerp: Begroting 2009 – GGD Hollands Noorden 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - In te stemmen met de begroting 2009 - GGD Hollands Noorden. 

- In te stemmen met een trendmatige aanpassing van de bijdrage per inwoner 
aan de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden van 2,52%: 
naar € 16,25 voor 2009, waarbij nog geen uitspraak wordt gedaan over de 
bijdrage voor 2010 en verder. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

 
Op 2 juli 2008 is de begroting 2009 van GGD Hollands Noorden (GGD HN) binnengekomen 
met het verzoek om eventuele reacties voor 1 oktober 2008 aan het Dagelijks Bestuur van 
de GGD HN toe te zenden. 
 
De gemeente Bergen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD HN en betaalt 
in 2008 een bijdrage van € 15,85 per inwoner. Instemmen met de begroting 2009 betekent 
een verhoging van de bijdrage per inwoner met € 0,40 naar € 16,25 in 2009. Hierbij is 
rekening gehouden met een loonsomstijging van 3% en een stijging van de overige kosten 
met 1,5%. Hierin is opgenomen de gestegen huisvestingslasten in verband met de 
nieuwbouw in Hoorn. 
 
De meerjarenraming laat de volgende stijging van de bijdrage per inwoner zien: 
 

2008 2009 2010 2011 2012 
€ 15,85 € 16,25 € 16,61 € 16,97 € 17,35 

                          2,52%                    2,20%                   2,20%                    2,20% 
 

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
 
Instemmen met de begroting 2009 van GGD HN betekent een verhoging van de bijdrage 
per inwoner met € 0,40 ten opzichte van 2008. Indien tussentijds geen aanvullende 
middelen worden aangevraagd, heeft dit geen budgettaire consequenties. 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 
 raadsbevoegdheid 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

 
- GGD Hollands Noorden  
  

5. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
De bijdrage voor 2008 van € 496.612,- in aanmerking nemende, komt de bijdrage voor 2009 
uit op € 509.127,- (= 102,52%). Indien de begroting 2009 van de Gemeente Bergen conform 
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de gestelde uitgangspunten voor dit onderdeel wordt vastgesteld, past de voorgestelde 
verhoging binnen het budget 2009 (FCL 67140100 / ECL 42491). Overigens houdt GGD HN 
de mogelijkheid open, dat er middels een tussentijdse begrotingswijziging een aanvullend 
financieel beroep wordt gedaan op de deelnemende gemeenten.   
 

6. Waarom moet de raad dit besluit nemen? 
 
Het betreft hier een raadsbevoegdheid. 
 
 
Bijlagen:   

- Brief ‘aanbieding programmabegroting 2009’ van GGD HN  
- Programmabegroting 2009 - GGD HN 

 
 
Bergen,   
 
College van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger,     Drs. H. Hafkamp, 
secretaris      burgemeester 
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