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Raadsvoorstel
Onderwerp: programmabegroting 2016, wijziging financiële begroting 2015 en jaarstukken 
2014 – GGD Hollands Noorden 
 
Aan de raad, 
Conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden biedt de 
GGD Hollands Noorden (hierna: GGD) de gemeenteraad de concept-jaarstukken 2014 
(hierna: jaarstukken), de concept-herziene financiële begroting 2015 (hierna: herziene 
begroting 2015) en de concept-programmabegroting 2016 (hierna: begroting 2016) ter 
zienswijze aan.  
 
Beslispunt: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2014 - GGD Hollands Noorden en 

de daarin voorgestelde resultaatbestemming (toevoeging van het 
positieve rekeningresultaat van € 285.000,- aan de algemene reserve); 

 
Wij verzoeken de GGD om wat betreft de jaarrekening 2014 

• Het accountantsverslag toe te sturen  
• Het weerstandvermogen te kwantificeren 
• Een investeringsoverzicht aan te leveren met daarin de volgende 

punten  
- gepland  
- boekwaarde begin jaar 
- investeringen 
- desinvesteringen  
- afschrijvingen  
- afwaarderingen  
- boekwaarde einde jaar 

 
2. Kennis te nemen van de herziene financiële begroting 2015 - GGD 

Hollands Noorden; 
3. In te stemmen met de programmabegroting 2016 - GGD Hollands 

Noorden; 
4. In te stemmen met de bij de begroting horende zienswijzen.  
 
Wij verzoeken de GGD om wat betreft de programmabegroting 2016 

• Het weerstandsvermogen te kwantificeren 
• Een actieplan aan te leveren met daarin voorstellen om de 

meerjarenbegroting sluitend te krijgen 
• De volgende kengetallen alsnog in de begroting op te nemen 

- Solvabiliteit 
- Netto schuldquote (met en zonder correctie leningen) 
- Structurele exploitatieruimte 
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5. Kennis te nemen van de geïndexeerde meerjarenraming 2017-2019 en 
de daarin toegepaste indexatie op een later moment zo nodig te 
heroverwegen. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Op 15 april 2015 zijn de jaarstukken 2014, de herziene begroting 2015 en de begroting 2016 
van de GGD binnengekomen met het verzoek om eventuele zienswijzen van de 
gemeenteraad uiterlijk 25 juni 2015 aan de GGD toe te sturen. Dit is conform het bepaalde in 
de gemeenschappelijke regeling. Hiertoe is voorliggend raadsvoorstel opgesteld. De 
jaarstukken 2014, de herziene begroting 2015 en de begroting 2016 (inclusief eventuele 
zienswijzen van de gemeenteraden) worden op 2 juli 2015 ter vaststelling aan het Algemeen 
Bestuur van de GGD (hierna: Algemeen Bestuur) aangeboden. 

Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op 2 april 2007 door de raad vastgestelde fusie GGD Hollands 
Noorden (gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden). 

Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: Wet publieke gezondheid1 
en Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr). 
 
raadsvoorstel 

Inleiding 
Vanuit de Wet publieke gezondheid zijn gemeenten verplicht om een gemeentelijke 
gezondheidsdienst in stand te houden. Gemeente Bergen maakt sinds april 2007, samen 
met de andere gemeenten van Noord-Holland Noord, onderdeel uit van de 
gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (hierna: GR). 
 
Ingevolge artikel 35 lid 3 van de Wgr wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om een 
zienswijze naar voren te brengen over de concept-jaarstukken van de gemeenschappelijke 
regeling. Deze zienswijze wordt bij de stukken gevoegd die ter vaststelling aan het Algemeen 
Bestuur worden aangeboden. In de volgende paragrafen wordt uw raad achtereenvolgens 
geadviseerd over de jaarstukken 2014, de herziene begroting 2015 en de begroting 2016. 
 
De van de GGD ontvangen documenten zijn door de klankbordgroep financiën GGD, 
bestaande uit een afvaardiging van financieel medewerkers van de aan de GR deelnemende 
gemeenten, beoordeeld en getoetst. De uitkomsten van deze beoordeling/toetsing (zie 
bijlagen 7 en 8) zijn in dit advies meegenomen. 

Jaarstukken 2014 
 
Inhoudelijke verantwoording 
Naast een algemene verantwoording per programma in de jaarstukken 2014 is - voor het 
eerst - per gemeente een verantwoording over de doelen opgenomen in het document 
‘Jaarberichten GGD Hollands Noorden 2014’ (zie bijlage 3). 

1 Vanuit de Wet publieke gezondheid zijn gemeenten verplicht om een gemeentelijke 
gezondheidsdienst in stand te houden. 
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De programmaverantwoording 2014 bevat vier programma’s:  

• Jeugd;  
• Infectieziektebestrijding;  
• Kwetsbare burger;  
• Onderzoek, beleid en preventie. 

 
Binnen elk programma worden de inspanningen in 2014 benoemd. Per speerpunt is het 
maatschappelijk effect en het resultaat in 2014 benoemd.  
 
Hieronder benoemen we per programma de meest opvallende aspecten uit de 
verantwoording: 

• Er is bij de Jeugdgezondheidszorg (Jgz) gestart met de vorming van teams 0-19 jaar, 
digitale afsprakenplanning en een Burgerdossier (waar ouders/jeugdigen zelf toegang 
tot hebben). Er zijn verbindingen gelegd met de sociale (wijk)teams, die in veel 
gemeenten van start zijn gegaan. Het extra contactmoment voor adolescenten is 
positief geëvalueerd. 

• Procedures, ketenafspraken en registratiesystemen rond infectieziektebestrijding zijn 
verder geoptimaliseerd. Van alle kinderopvanginstellingen is het risicoprofiel bepaald.  

• De forensische geneeskunde van de GGD voldeed ook in 2014 aan de noodzakelijke 
eisen. De GGD heeft in samenwerking met partners een aanbod gedaan bij de 
aanbesteding van de arrestantenzorg door de politie.  

• Ook in 2014 konden gemeenten gebruik maken van het ondersteuningsaanbod van 
de GGD bij het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Naast een algemeen onderzoek 
onder scholieren van het voortgezet onderwijs, zijn er thema-specifieke onderzoeken 
(overgewicht, beweging en psychosociale gezondheid) uitgevoerd. 
Gezondheidsbevordering kreeg verder vorm door samenwerking met verschillende 
organisaties.  

 
Financiële verantwoording 
De verantwoording 2014 sluit met een positief resultaat van € 285.000,-. De belangrijkste 
redenen hiervoor zijn: 

• de hogere inkomsten uit maatwerkproducten; 
• de besparingen op het personeel; 
• de lagere projectkosten hoofdkantoor; doordat deze ten laste komen van 2015 (zie 

begrotingswijziging 2015). 
 

(In paragraaf 2.2 van de jaarstukken 2014 is op pagina 35 een overzicht opgenomen van de 
werkelijke lasten en baten per programma ten opzichte van de begroting 2014.) 
 
Het Dagelijks Bestuur van de GGD stelt, conform de uitgangspunten gemeenschappelijke 
regelingen2, voor om dit positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, 
waardoor deze per 31 december 2014 € 654.000,- bedraagt. 
 
Weerstandsvermogen 

2 Als richtlijn voor de toegestane hoogte van de algemene reserve geldt een maximum van 2,5% van 
de totale lasten. Dit komt op basis van de realisatiecijfers 2014 voor de GGD neer op een bedrag van                
€ 742.000,-. Ook na toevoeging van het positief resultaat wordt dit niet gehaald. 
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In de paragraaf Weerstandsvermogen (zie pagina 24 e.v. van de jaarstukken 2014) is een 
aantal risico’s gedefinieerd. Deze risico’s zijn deels gekwantificeerd en gekwalificeerd (hoog, 
midden, laag). Omdat niet alle risico’s zijn gekwantificeerd is het niet mogelijk om te 
concluderen of de GGD in staat is geweest om deze risico’s op te vangen. 
 
Rechtmatige en doelmatige besteding 
De jaarstukken 2014 zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring voor zowel 
getrouwheid als rechtmatigheid, welke op 8 april 2015 is afgegeven door Flynth. Dat 
betekent dat aan de voorschriften voor het opstellen van een jaarrekening, zoals opgenomen 
in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voldaan en er 
sprake is van een rechtmatige en doelmatige besteding van de gelden. 
 
Advies 
Wij adviseren uw raad om zowel op inhoudelijke als financiële gronden in te stemmen met de 
jaarstukken 2014 en de daarin voorgestelde resultaatbestemming (toevoeging van het 
positieve rekeningresultaat van € 285.000,- aan de algemene reserve): 
 
>  Toelichting op advies over jaarstukken 2014 
inhoudelijk: Uit de verantwoording blijkt dat de GGD de doelstellingen van de verschillende 

programma’s, zoals opgenomen in de begroting, grotendeels gerealiseerd heeft. Daar 
waar realisatie niet of deels geslaagd is, is aangegeven wat hier de oorzaak van is en 
eventueel hoe dit alsnog geregeld kan worden. 

financieel: Uit de verantwoording blijkt dat de GGD 2014 met een positief resultaat heeft 
afgesloten. 
Het eigen vermogen van de GGD bedraagt per 31 december 2014, na toevoeging van 
het  resultaat, € 654.000,-. Dit komt neer op 2,15% van de totale lasten en valt 
hiermee binnen de in de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen gestelde 
norm van 2,5%.  

Wijziging financiële begroting 2015 
 
De herziene begroting 2015 is opgesteld, omdat er sprake is van diverse mutaties ten 
opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2015, die van invloed zijn op het resultaat. De 
herziene financiële begroting 2015 sluit - in tegenstelling tot de eerder vastgestelde begroting 
2015, waarbij het resultaat nihil was - met een negatief resultaat van € 294.000,-. De 
wijziging in resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door: 

- de afkoop van een deel van het huurcontract van de locatie Maelsonstraat in Hoorn; 
- de opname van projectkosten en een projectbijdrage voor Veilig Thuis en  
- de doorgeschoven projectkosten voor het nieuwe hoofdkantoor naar begrotingsjaar 

2015. 
Het daadwerkelijke resultaat 2015 wordt verrekend met de algemene reserve van de GGD.  

Financiële effecten voor de gemeente Bergen 
Omwille van rechtmatigheid en doorwerking naar en vergelijkbaarheid met de 
begrotingscijfers 2016 is deze tussentijdse begrotingswijziging opgesteld. Opgenomen 
mutaties hebben, gezien de hoogte van de algemene reserve, geen invloed op de voor 2015 
eerder vastgestelde algemene bijdrage per inwoner en de bijdrage Jgz 0-4 jarigen en 
adolescenten (hierna: bijdrage Jgz) per 0-19 jarigen. Deze blijven in de herziene begroting 
2015 dus ongewijzigd (resp. € 17,15 en € 63,43). 
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Advies 
Wij adviseren uw raad om een positieve zienswijze af te geven op de herziene begroting 
2015: 
 
>  Toelichting op advies over herziene begroting 2015 
• In tegenstelling tot de eerder 

vastgestelde begroting 2015, waarin 
het resultaat nihil was, is het resultaat 
in de herziene begroting 2015 € 
294.000,- negatief:  
 

Het daadwerkelijke resultaat 2015 wordt verrekend met 
de algemene reserve van de GGD. Deze bedraagt per 
31 december 2014, na toevoeging van het resultaat over 
2014, € 654.355,- en is dus voldoende om het negatieve 
resultaat 2015 op te vangen. 

Programmabegroting 2016 
De begroting 2016 is opgebouwd uit programmaplannen, paragrafen en een financiële 
begroting: 
 
Programmaplan 
Het programmaplan bestaat uit vier programma’s: 

• Jeugd 
• Infectieziektebestrijding 
• Kwetsbare burger 
• Onderzoek, beleid en preventie 

Binnen elk programma worden de speerpunten voor 2016 benoemd. Per speerpunt is het 
beoogd maatschappelijk effect en het nagestreefd resultaat 2016 benoemd. 
 
Hieronder benoemen we per programma de speerpunten uit het programmaplan: 

• In 2016 wordt verder gewerkt aan de goede aansluiting en samenwerkingsafspraken 
van de Jgz met de sociale (wijk)teams en de algemene voorzieningen, zoals 
kinderopvang en scholen. Er wordt gewerkt met de methodiek 1Gezin1Plan. Het 
basispakket Jgz wordt flexibeler; op de behoefte van ouder en kind ingezet. Het 
Burgerdossier (waar ouders/jeugdigen zelf toegang tot hebben) wordt 
doorontwikkeld. 

• Om de kwaliteit en expertise op het gebied van infectieziektebestrijding op peil te 
houden is samenwerking op een steeds grotere schaal noodzakelijk. Hiervoor 
worden afspraken gerealiseerd. De positie van de toezichthouder bij de inspecties 
kinderopvang wordt verder verstevigd. 

• Om de specifieke zorg aan kwetsbare en zorgmijdende burgers te borgen wordt 
expertise ingezet in de sociale (wijk)teams. Er zijn heldere afspraken met de politie 
en het Veiligheidshuis. In overleg met het Veiligheidshuis wordt een regionaal 
prostitutiebeleid opgezet. 

• Ook in 2016 worden de diverse monitors uitgevoerd, zodat gemeenten over 
gegevens beschikken om hun gezondheidsbeleid te onderbouwen. Gemeenten 
worden hierbij ondersteund. Preventieve programma’s gericht op onder meer 
opvoeding, alcohol, drugs en overgewicht worden voortgezet. Daarbij wordt 
samengewerkt met diverse instellingen en bedrijven. 

 
Paragrafen 
Er zijn vier paragrafen opgenomen: 
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• Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
In deze paragraaf heeft de GGD de risico’s benoemd en het risicoprofiel (hoog, midden, 
laag) opgenomen. Net als in de programmabegroting 2015 heeft kwantificering van de 
risico’s plaatsgevonden. Daardoor is het mogelijk om hier in de berekening van ons eigen 
weerstandsvermogen rekening mee te houden (naar rato van de gemeentelijke bijdrage). De 
omvang van de risico’s worden door de GGD geschat op circa € 1,5 miljoen. Aan de 
berekening van deze risico’s ligt geen statische berekening ten grondslag. De GGD schat in 
dat ze een weerstandsvermogen nodig heeft van € 692.400,-. De klankbordgroep financiën 
schat in dat het door de GGD ingeschatte benodigde weerstandsvermogen lager zal 
uitvallen.  
 
• Financiering 
Deze paragraaf geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
 
• Bedrijfsvoering 
Deze paragraaf geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
 
• Kapitaalgoederen 
Deze paragraaf geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
 
Financiële begroting 
Basis voor de financiële begroting 2016 zijn de herziene financiële begroting 2015 en de 
jaarstukken 2014. De begroting 2016 geeft het volgende meerjarenperspectief: 
 
>  Meerjarenperspectief 
 
 2016 2017 2018 2019 
Resultaat -194 -173 -97 -73 
 
Het voorstel is om het negatieve resultaat gedeeltelijk aan de reserve te onttrekken en voor 
het overige als taakstellingspost op te nemen: 
 
>  Meerjarendekking negatief resultaat 
 
 2016 2017 2018 2019 
Reserve 27 27 3 - 
Sluitpost (taakstellend) 167 146 94 73 
 
Let wel: In dit saldo is een nog te realiseren taakstelling3 van (cumulatief) € 731.000,- in 2019 
opgenomen en vanaf 2017 een jaarlijkse loon- en prijscompensatie van 0,81%4 
verondersteld. 

3 Belangrijkste redenen voor deze taakstelling zijn de bekostiging van de bovenformatieven als gevolg 
van het verdwijnen van de mobiliteitspool per 2016, het effect van de terugloop van het aantal 
inwoners van 0-19 jaar (Jgz) en het uitblijven van de loon- en prijscompensatie 2016. 
4 Ondanks de door gemeente Alkmaar aangekondigde nullijn voor gemeenschappelijke regelingen 
voor 2017 en 2018 heeft de GGD er voor gekozen om de gemeentelijke bijdragen in de 
meerjarenraming 2016-2019 wel te indexeren. Dit omdat het hanteren van de voorgestelde nullijn nog 
niet door alle gemeenten is vastgesteld. De klankbordgroep financiën acht de kans echter groot dat de 
nullijn voor 2017 en 2018 alsnog door alle gemeenten wordt vastgesteld, waardoor de 
meerjarenraming 2016-2019 feitelijk te rooskleurig gepresenteerd wordt.  
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Indien de gemeenten ook vanaf 2017 vasthouden aan de nullijn, dan zal het resultaat 
beduidend negatiever zijn dan hierboven is aangegeven en zal de taakstellende sluitpost 
verhoogd moeten worden. 
 
Gemeentelijke bijdrage 
De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD 2016 bestaat uit een 
algemene bijdrage en een bijdrage Jgz: 
 
• Algemene bijdrage 
Voor de indexatie van de algemene bijdrage 2016 zijn de brieven van de gemeente Alkmaar 
van 2 januari en 9 februari 2015 gehanteerd. In de eerste brief is opgenomen dat de 
toegestane loon- en prijscompensatie voor 2016 0,81% bedraagt. De tweede brief geeft aan 
dat voor de periode van 2016 tot en met 2018 alsnog een extra bezuinigingstaakstelling aan 
de GGD wordt opgelegd en dat voor die jaren de nullijn wordt gehanteerd. Als gevolg hiervan 
bedraagt de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2016, evenals in 2014 en 2015, € 17,15.  
 
• Bijdrage Jgz 
De bijdrage Jgz bedraagt in 2016 € 53,60 per inwoner 0-19 jaar en is bepaald door de 
bijdrage voor 2014 te verminderen met € 9,83 als gevolg van de overdracht van de 
huisvestingslasten Jgz naar de individuele gemeenten. Ook de bijdrage Jgz wordt ten 
opzichte van 2014 niet geïndexeerd.  
 
• Bijdrage huisvesting Jgz 
Het Algemeen Bestuur heeft op 22 april 2015 besloten om de huisvestingslasten voor de 
uitvoeringslocaties Jgz met ingang van 2016 op grond van werkelijke kosten aan de 
individuele gemeenten toe te rekenen. 

Financiële effecten voor de gemeente Bergen  
De begroting 2016 heeft tot gevolg dat gemeente Bergen in 2016 de volgende bijdragen 
moet betalen:  
 
>  Bijdragen 2016 
 
Algemene bijdrage                 € 513.763,-    
Bijdrage Jgz  € 294.854,- 
Bijdrage huisvesting Jgz                   € 48.406,- 
  
Totaal € 857.023,- 
 
 
Advies 
Wij adviseren uw raad om in te stemmen met de begroting 2016: 
 
>  Toelichting op advies over begroting 2016 
inhoudelijk Wij kunnen ons vinden in de speerpunten en 

maatschappelijke effecten per programmaplan. Ten 
aanzien van de resultaten zijn wij echter van mening dat 
deze nog niet in alle gevallen SMART geformuleerd zijn, 
waardoor bij de verantwoording 2016 niet overal 
eenduidig te beantwoorden zal zijn of het beoogde 
resultaat behaald is. 
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financieel 
 
• de algemene gemeentelijke bijdrage 

van € 17,15 per inwoner voor 2016: 
 
• de gemeentelijke bijdrage Jgz van          

€ 53,60 per inwoner 0-19 jaar: 
 
• de gemeentelijke bijdrage huisvesting 

Jgz van € 55.466,- voor 2016: 

 
 
De loon- en prijscompensatie van 0% is in lijn met het 
beleid van gemeente Bergen. 
 
De loon- en prijscompensatie van 0% is in lijn met het 
beleid van gemeente Bergen. 
 
Dit is conform hetgeen met meerderheid van stemmen 
besloten is door het Algemeen Bestuur op 22 april 2015.  

 

Financiën 
Indien de begroting 2016 van de GGD wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur, komt 
de gemeentelijke bijdrage 2016 voor gemeente Bergen op: 
• algemene gemeentelijke bijdrage: € 513.763,-  
• gemeentelijke bijdrage Jgz: € 294.854,- 
• bijdrage huisvesting Jgz: € 48.406,- 
 
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Als de raad ja zegt dan neemt de raad kennis van de jaarstukken 2014 en geeft de raad een 
positieve zienswijze af op de programmabegroting 2016. 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Ingevolge artikel 35 lid 3 van de Wgr wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om een 
zienswijze naar voren te brengen over de concept-jaarstukken van de gemeenschappelijke 
regeling. Deze zienswijze wordt bij de stukken gevoegd die ter vaststelling aan het Algemeen 
Bestuur van de GGD Hollands Noorden worden aangeboden.  
 
 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: GGD Hollands 
Noorden. Daarnaast wordt in BCH-verband meer samengewerkt.  

 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 
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Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
 
Extern overleg gevoerd met: GGD Hollands Noorden 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
De zienswijze wordt aan de GGD meegedeeld door middel van bijgevoegde brief.  

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De gevraagde gemeentelijke bijdrage bedraagt € 857.023,-. We hebben € 872.682 
structureel begroot. Na instemming van het AB van de GGD Hollands Noorden met de 
begroting, stellen we voor het uiteindelijke verschil af te ramen in onze programmabegroting 
2016. 
 
Indien de begroting 2016 van de GGD wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur, komt 
de gemeentelijke bijdrage 2016 voor gemeente Bergen op: € 857.023,- 
• algemene gemeentelijke bijdrage: € 513.763,-  
• gemeentelijke bijdrage Jgz: € 294.854,-  
• bijdrage huisvesting Jgz: € 48.406,-  
 
 
Risico’s 
 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  

Het risico bestaat dat het Algemeen Bestuur anders besluit dan uw raad voorstelt. Dit risico 
is inherent aan deelname aan de GR. Ter informatie, de positie van uw raad binnen de GR: 
 

• De gemeenteraad is gehouden aan het genomen besluit van het GGD-bestuur. 
Conform de GR is een meerderheidsbesluit voldoende om de jaarstukken 2014, de 
herziene begroting 2015 en de begroting 2016 vast te stellen.     

 
• Tegen dit besluit kan in principe geen bewaar worden gemaakt, omdat het gaat om 

een meerderheidsbesluit. De geschillencommissie van de GR behandelt alleen 
bezwaren die te maken hebben met de toepassing van de regeling. Aangezien de 
jaarstukken 2014, de herziene begroting 2015 en de begroting 2016 geen onderdeel 
uitmaken van de GR zelf kan daar geen bezwaar tegen worden aangetekend.  

 
• Artikel 28 van de Wgr biedt de mogelijkheid om geschillen ter beslechting voor te 

leggen aan Gedeputeerde Staten. Dit artikel biedt in dit geval ook geen houvast voor 
het indienen van een bezwaar, omdat enerzijds Gedeputeerde Staten alleen een 
uitspraak doet of in juridische zin de GR zelf goed is toegepast. Anderzijds is 
Gedeputeerde Staten voorstander van het zoveel als mogelijk oplossen van 
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geschillen in eigen kring en wil slechts dienen als laatste remedie. Onder 
omstandigheden kan Gedeputeerde Staten nog wel een bemiddelende rol spelen bij 
de samenstelling van een geschillencommissie. 

 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

De raad heeft de bevoegdheid om in te stemmen met de zienswijzen voor de GGD.  
 
 
 
Bijlagen: Aanbiedingsbrief GR GGD Hollands Noorden  

1. Jaarrekening 2014 
2. Accountantsverklaring 
3. Programmabegroting 2016 
4. Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen 
5. Klankbordgroep financiën  
6. Brief: Zienswijze Bergen Programmabegroting 2016  
7. Herziene begroting 2015 

 
 
 
Bergen, 19 mei 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
H.G.T Brouwer     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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