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GGD Hollands Noorden 
T.a.v. het bestuur 
Hertog Aalbrechtweg 22  
1823 DL  ALKMAAR 
 

ALG 51 
 

1. Aan de GGD Hollands Noorden ten behoeve van de 
maatwerktaak Veilig Thuis in 2019 een resterende bijdrage beschikbaar 
te stellen van €101.302,- Dit bedrag is aanvullend op de in de begroting 
opgenomen bijdrage Veilig Thuis ad €46.000,- De totale bijdrage voor 
Veilig Thuis in 2019 komt daarmee op €147.302,-   
2. De gemeente alleen tot uitkering van het maximale bedrag van 
€147.302,- over zal gaan als monitoring uitwijst, dat het aantal adviezen, 
meldingen, onderzoeken en andere indicatoren in lijn is met de 
aannames in de begroting. 
 

 
 
O.00000143 
uitgaand 

Domein : Samenleven Ons kenmerk : 19uit00702 
Team : Beleid Zaaknummer : BB19.00065 
Contactpersoon : Jessey Jacobus-Durand Uw brief van :  
Telefoonnummer : 088 909 7949 Uw kenmerk :  
Bijlage(n) : - Verzenddatum :  
      
   

Onderwerp : Begrotingswijziging en financiering Veilig Thuis 2019 
 
 
Geacht bestuur, 
 
In antwoord op uw brief met betrekking tot de herziene begroting Veilig Thuis 2019 delen wij 
u mee dat wij het volgende hebben besloten:  
 
1. Aan de GGD Hollands Noorden ten behoeve van de maatwerktaak Veilig Thuis in 
2019 een resterende bijdrage beschikbaar te stellen van € 101.302,- Dit bedrag is 
aanvullend op de in de begroting opgenomen bijdrage Veilig Thuis ad € 46.000,- De totale 
bijdrage voor Veilig Thuis in 2019 komt daarmee op € 147.302,-. Dit bedrag is inclusief het 
incidentele deel. 
2. De gemeente alleen tot uitkering van het maximale bedrag van € 147.302,- over zal 
gaan als monitoring uitwijst, dat het aantal adviezen, meldingen, onderzoeken en andere 
indicatoren in lijn is met de aannames in de begroting. 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Jessey Jacobus-Durand, 
beleidsmedewerker Samenleven van het team Beleid via telefoonnummer 088 909 7949. 
Wilt u bij correspondentie het kenmerk 19uit00702 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

 

 

mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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