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Geachte heer, mevrouw, 
 
Overeenkomstig het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling in artikel 35, lid 3 geven 
wij de zienswijze van de raad van Bergen weer over de volgende documenten: de 
Jaarstukken 2014 en de Programmabegroting 2016. 
 
Jaarstukken 2014 
De raad neemt kennis van de jaarrekening 2014 en de daarin voorgestelde 
resultaatbestemming. 
 
Daarnaast verzoeken wij 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 

 
Zienswijze Programmabegroting 2016 
De raad geeft een positieve zienswijze op de programmabegroting 2016. Op basis van deze 
positieve zienswijze stemmen wij in met: 
- algemene bijdrage van € 17,15 per inwoner voor 2016; 
- de daarin opgenomen bijdrage aan de mobiliteitspool van € 0,54 per inwoner voor  2016; 
- de daarin opgenomen bijdrage voor de JGZ ad € 63,43  per jeugdige 0-19 jaar voor  2016. 
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Tevens verzoeken wij 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 

 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Saskia Bijpost, beleidsmedewerker Welzijn 
van het onderdeel Communicatie via telefoonnummer (072) 888 00 00. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 15uit03345 vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 
  

H.G.T. Brouwer drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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