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Onderwerp : Zienswijze op kadernota 2022 GGD Hollands Noorden

Geacht bestuur, 
 
Op 14 december 2020 heeft u ons de kadernota toegezonden waarin de financiële en 
beleidsmatige kaders zijn opgenomen die gelden als opmaat voor uw begroting van 2022. 
Conform de gemaakte afspraken heeft u de raad verzocht uiterlijk 1 maart 2021 zijn 
zienswijze kenbaar te maken. 

De gemeenteraad van Bergen heeft de kadernota behandeld in de raadsvergadering van 11 
februari 2021 Middels deze brief informeren wij u dat de raad de volgende zienswijze heeft 
vastgesteld:

1. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2022 van de 
GGD Hollands Noorden

a. De beleidsmatige uitgangspunten in de kaderbrief 2022 te ondersteunen
b. De GGD te verzoeken bij de begroting 2022 de beoogde resultaten, kpi’s en 
effecten per focuslijn te beschrijven en daarbij gebruik te maken output en outcome 
indicatoren.
c. De GGD te verzoeken om 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.
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Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met <NAAM BEHANDELD AMBTENAAR> 
van de afdeling <NAAM AFDELING, TEAM>. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 088 909 
XXXX. Of stuur een e-mail naar: behandeldambtenaar@debuch.nl.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer M.N. Schroor De heer J.P. Rehwinkel
secretaris burgemeester
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