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Aan: Directie en DB-leden GGD Hollands Noorden 

Van: Klankbordgroep Financiën 

CC:  

Datum: 31 maart 2016 

Betreft: Concept jaarrekening 2015 

 
Aanwezig: Hans Smit (GGD), Walter v.d. Berg (GGD), Irene Teerhuis (Alkmaar), Edith de Jonge (Heerhugowaard), 
Gert-Jan Angenent (SED-gemeenten), Martien Nieuweboer (Schagen), Robert Dings (Den Helder) en Edwin Burger 
(Hoorn) 
 
Afwezig met afbericht: N.v.t. 

 

Geachte Directie en DB-leden van de GGD Hollands Noorden, 

 

Op donderdag 31 maart 2016 is de (concept) jaarrekening 2015 van de GGD Hollands Noorden besproken in de 

Klankbordgroep Financiën. De (concept) jaarrekening 2015 was ten tijde van de bespreking nog niet voorzien van een 

controleverklaring van de accountant. Gezien haar specialisme brengt de Klankbordgroep uitsluitend advies uit over de 

financiële onderdelen van de (concept) jaarrekening. Wel worden in de nog later op te stellen centrale concept zienswijze op 

de cyclusdocumenten de resultaten van de inhoudelijke beoordeling door een tweetal beleidsmedewerkers nog geïntegreerd. 

 

Naast enkele kleine cijfermatige en tekstueel toelichtende aanpassingen heeft de Klankbordgroep de GGD geadviseerd: 

 Het format van baten en lasten en de toelichting daarop in de (concept) jaarrekening 2015 te laten aansluiten op het 

format zoals dat is gehanteerd in de herziene begroting 2015;  

 De opmerking dat “in 2016 geen compensatie in de bijdrage door de gemeenten is verleend” aan te passen in “in 

2016 is weliswaar compensatie in de bijdragen door de gemeenten verleend, maar tegelijkertijd is een aanvullende 

ombuigingstaakstelling van gelijke omvang aan de GGD opgelegd”; 

 De eenmalige opbrengsten van € 287.000 op het programma Jeugd nader toe te lichten; 

 Van de in 2015 ontstane verschillen aan te geven in hoeverre deze een structurele doorwerking hebben naar 2016 en 

volgende jaren; 

 De automatiseringskosten zo nodig gemotiveerd bij te stellen in de begroting, omdat deze de afgelopen jaren een 

aanzienlijke overschrijding in de jaarrekening laten zien; Dan wel grip te houden op de automatiseringskosten ter 

voorkoming van overschrijding daarvan in de jaarrekening. 

 

Voor de rest geeft de (concept) jaarrekening 2015 geen reden tot het maken van opmerkingen. 

 

Advies: Na opvolging van bovenstaande adviezen van de Klankbordgroep Financiën in te stemmen met de (concept) 

jaarrekening 2015 van de GGD Hollands Noorden.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de Klankbordgroep Financiën GGD Hollands Noorden, 

 

Edwin Burger 

 


