
de bij de GGD aangesloten gemeenten 

t.a.v. Colleges en gemeenteraden 

  

Uw kenmerk:  E-mail ykoopen@ggdhn.nl 

Ons kenmerk: GGDHND-1929903300461 Datum: 1 mei 2016 

Contactpersoon: mw. mr. Y.C. Koopen  Bijlagen: 1 

Doorkiesnummer: 0880 125064 Onderwerp: Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 

Geacht college, geachte raad, 
 

Op de themadag van ons algemeen bestuur op 23 september 2016 is gestart met het opstellen van een 

meerjarenbeleidsplan GGD Hollands Noorden voor de komende jaren. In de daaropvolgende maanden 

heeft GGD Hollands Noorden in gesprekken en interactieve sessies met de leden van het algemeen 

bestuur, ambtenaren, raads- en commissieleden, ketenpartners de koers voor de komende jaren 

duidelijk gekregen. Het dagelijks bestuur is blij met deze betrokkenheid en input vanuit de diverse 

gremia van de gemeenten. Het uiteindelijke resultaat, te weten het (concept) Meerjarenbeleidsplan 

2016-2019 bieden we u hierbij graag aan. Het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 wordt in de 

vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli 2016 vastgesteld door het algemeen bestuur.  

 

Het meerjarenbeleidsplan bevat nog geen financiële vertaling van de beleidsvoornemens. Vanwege een 

aantal onzekerheden is het nog niet mogelijk gebleken om een betrouwbaar meerjaren financieel 

perspectief te geven waaraan de beleidsvoornemens kunnen worden getoetst. Om die reden biedt het 

dagelijks bestuur het stuk aan als visiestuk en kader voor de koers voor de komende jaren. Direct na 

13 juli aanstaande wordt begonnen met de vertaling in financiën en verdere uitwerking. In de 

begroting van 2018 zal dat expliciet zichtbaar zijn. Dat neemt niet weg, dat veel van de zaken uit het 

meerjarenbeleidsplan uiteraard wel al opgepakt zullen worden en uitgewerkt.  

 

Het dagelijks bestuur laat het aan de individuele gemeenten over om het concept meerjarenbeleidsplan 

voor eventuele zienswijzen binnen raden of commissies te bespreken en de resultaten hiervan via uw 

vertegenwoordiger in het algemeen bestuur in te brengen. Het meerjarenbeleidsplan is geagendeerd 

voor de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli 2016. 

 

Wij danken u nogmaals voor de gegeven input in het voortraject.  

 
Hoogachtend, 

Namens het dagelijks bestuur,  
 
 
 
N. Plug,  

Secretaris-directeur 


