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Geachte heer, mevrouw,
Op 13 april 2018 heeft u ons de jaarrekening 2017 en de programmabegroting 2019 van
GGD Hollands Noorden toegestuurd. U heeft ons verzocht onze zienswijze kenbaar te
maken.
De gemeenteraad van Bergen heeft op 28 juni 2018 in zijn raadsvergadering een besluit
genomen over uw jaarstukken.
De gemeenteraad stemt in met de jaarstukken onder de voorwaarde dat u onderstaande
zienswijzen in acht neemt:
Jaarrekening jaartal 2017
1. Gezien het negatieve resultaat leidend tot een negatieve Algemene reserve, de GGD de
opdracht te geven om voor 1 september 2018 met een plan te komen op welke wijze de
negatieve reserve ingelopen zal worden.
2. De GGD te adviseren om normen te ontwikkelen voor de financiële, kwalitatieve kengetallen,
zodat de verantwoorde werkelijke financiële kengetallen op waarde kunnen worden geschat
en om in het vervolg een beoordeling hierop te geven;
3. De GGD te adviseren een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 2 e
bestuursrapportage, zodat bij de jaarrekening geen afwijkingen gemeld hoeven te worden die
al eerder in beeld waren.

Programmabegroting 2019
a.

b.
c.

In de begroting 2019 is de bijdrage voor Veilig Thuis vastgesteld op € 940.000. Dit bedrag is
gebaseerd op een incidentele toekenning in 2018. Dit bedrag kan niet zonder meer
structureel opgenomen worden. Hiervoor dient een afzonderlijk voorstel aan de gemeenten te
worden voorgelegd.
Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting
te voorzien;
In 2018 met een plan te komen op welke wijze de in de programmabegroting 2019
opgenomen taakstellingen worden ingevuld.
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d.

Voor 1 september 2018 de maatschappelijke resultaten te benoemen voor de beschreven
speerpunten en de resultaten te concretiseren.
e. (Nieuwe) ontwikkelingen financieel en inhoudelijk te onderbouwen en duidelijker te
onderscheiden welke taken en bedragen vallen binnen de in de begroting genoemde
gemeentelijke bijdragen en voor welke taken en bedragen andere afspraken gelden.

Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Trudy van der Weide-Benedick van de
afdeling Samenleven, team beleid zij is bereikbaar op telefoonnummer 088 909 7203. Of
stuur een e-mail naar: trudyvanderweide@debuch.nl
Wilt u bij een schriftelijke reactie op deze brief de datum en ons kenmerk vermelden. Deze
gegevens vindt u links bovenaan deze brief.
Hoogachtend,
Namens de raad van de gemeente Bergen

De heer A. Idema
griffier

Mevrouw drs. H. Hafkamp
voorzitter
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