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Onderwerp

: Zienswijze 1e begrotingswijzging 2021 GGD Hollands Noorden

Geacht bestuur,
Op 14 december 2020 heeft u ons de 1e begrotingswijziging 2021 toegezonden. U heeft de
raad verzocht uiterlijk 1 maart 2021 zijn zienswijze kenbaar te maken.
De gemeenteraad van Bergen heeft de 1e begrotingswijziging 2021 behandeld in de
raadsvergadering van 11 februari 2021. Middels deze brief informeren wij u dat de raad de
volgende zienswijze heeft vastgesteld:
de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2021 van de
GGD Hollands Noorden:
a.
De begrotingswijziging te ondersteunen;
b.
Het voorstel om een bedrag van € 545.000,- ten laste te brengen van de algemene
reserve van de GGD, te ondersteunen;
c.
De GGD te verzoeken om vooralsnog met ingang van 2022 binnen de begroting
dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en
privacybescherming;
d.
De GGD te verzoeken om de aanpak van informatiebeveiliging en
privacybescherming te monitoren en actief te informeren over de voortgang;
e.
De GGD te verzoeken om haar algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het
financieel herstelplan 2018 om risico’s, indien zij optreden, te kunnen opvangen.
Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Meike Molenaar, beleidsadviseur van het
team Samenleven/beleid via telefoonnummer 088-909 7946.
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Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bergen,

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris
ondertekening

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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