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GGD HN Zienswijze Jaarstukken 2017 en begroting 2019 

 

 
 
 
Alkmaar 
 
Voorliggend collegevoorstel: 
 
Raadsbesluit: 
1. Ten aanzien van de jaarstukken 2017 kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en de 

daarin opgenomen incidentele nacalculatie en de voorgestelde resultaatbestemming (het 
negatief resultaat van € 213.000 in mindering te brengen op de algemene reserve en een 
aparte bestemmingsreserve te vormen voor Veilig Thuis waar een bedrag wordt onttrokken 
van € 5.574); de structurele doorwerking van de afwijking van de loonindex 2017 in de 
herziene begroting 2018 uitsluitend voor het jaar 2018 toe te kennen, omdat hier in het 
indexpercentage 2019 al op is geanticipeerd. 

2. kennis te nemen van de Begroting 2019 en het college op te dragen om deze op korte termijn 
in breder verband te bespreken. 

3. Het college op te dragen de onder I en II genoemde zienswijzen kenbaar te maken aan het 
Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden. 

 

 
Bergen 
 
Voorliggend collegevoorstel: 
Uw raad besluit: 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en de daarin opgenomen incidentele 
nacalculatie en de voorgestelde resultaatbestemming(het negatief resultaat van € 213.000 
in mindering te brengen op de algemene reserve en een aparte bestemmingsreserve te 
vormen voor Veilig Thuis waar een bedrag wordt onttrokken van € 5.574); de structurele 
doorwerking van de afwijking van de loonindex 2017 in de herziene begroting 2018 
uitsluitend voor het jaar 2018 toe te kennen, omdat hier in het indexpercentage 2019 al op 
is geanticipeerd. 

2. 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. 

3. De GGD te adviseren om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen, zodat de 
verantwoorde werkelijke financiële kengetallen op waarde kunnen worden geschat en om 
in het vervolg een beoordeling hierop te geven; 

4. De GGD te adviseren een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 
2e bestuursrapportage, zodat bij de jaarrekening geen afwijkingen gemeld hoeven te 
worden die al eerder in beeld waren. 

5. Over de begroting 2019 van GGD HN de volgende zienswijze af te geven: 
a. 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. 

b. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en 
toelichting te voorzien; 

c. In 2018 met een plan te komen op welke wijze de in de programmabegroting 2019 
opgenomen taakstellingen worden ingevuld. 

d. Voor 1 september 2018 de maatschappelijke resultaten te benoemen voor de 
beschreven speerpunten en de resultaten te concretiseren. 

http://www.alkmaar.nl/
http://www.bergen-nh.nl/
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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. 
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6. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de GGD HN kenbaar 
te maken. 

 
 
 
Castricum 
 
Voorliggend collegevoorstel: 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en de daarin opgenomen incidentele 
nacalculatie en de voorgestelde resultaatbestemming(het negatief resultaat van € 213.000 
in mindering te brengen op de algemene reserve en een aparte bestemmingsreserve te 
vormen voor Veilig Thuis waar een bedrag wordt onttrokken van € 5.574); de structurele 
doorwerking van de afwijking van de loonindex 2017 in de herziene begroting 2018 
uitsluitend voor het jaar 2018 toe te kennen, omdat hier in het indexpercentage 2019 al op 
is geanticipeerd.  

2. 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. 

3. De GGD te adviseren om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen, zodat de 
verantwoorde werkelijke financiële kengetallen op waarde kunnen worden geschat en om 
in het vervolg een beoordeling hierop te geven; 

4. De GGD te adviseren een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 
2e bestuursrapportage, zodat bij de jaarrekening geen afwijkingen gemeld hoeven te 
worden die al eerder in beeld waren.  

5.  Over de begroting 2019 van GGD HN de volgende zienswijze af te geven:  
a. 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. Voor de jaren 2020 en volgende dient een 
afzonderlijk voorstel aan de gemeenten te worden voorgelegd.    

b. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en 
 toelichting te voorzien; 

c. In 2018 met een plan te komen op welke wijze de in de programmabegroting 2019 
opgenomen taakstellingen worden ingevuld. 

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. 

6.  Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de GGD HN kenbaar 
te maken. 

 
 
Heiloo 
 
Voorliggend collegevoorstel: 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en de daarin opgenomen incidentele 
nacalculatie en de voorgestelde resultaatbestemming(het negatief resultaat van € 213.000 
in mindering te brengen op de algemene reserve en een aparte bestemmingsreserve te 
vormen voor Veilig Thuis waar een bedrag wordt onttrokken van € 5.574); de structurele 
doorwerking van de afwijking van de loonindex 2017 in de herziene begroting 2018 

http://www.castricum.nl/
http://www.heiloo.nl/
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uitsluitend voor het jaar 2018 toe te kennen, omdat hier in het indexpercentage 2019 al op 
is geanticipeerd.  

2. 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. 

3. De GGD te adviseren om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen, zodat de 
verantwoorde werkelijke financiële kengetallen op waarde kunnen worden geschat en om 
in het vervolg een beoordeling hierop te geven; 

4. De GGD te adviseren een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 
2e bestuursrapportage, zodat bij de jaarrekening geen afwijkingen gemeld hoeven te 
worden die al eerder in beeld waren.  

5.  Over de begroting 2019 van GGD HN de volgende zienswijze af te  geven:  
a. 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.    
b. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een  beoordeling en 
toelichting te voorzien; 
c. In 2018 met een plan te komen op welke wijze de in de  programmabegroting 2019 
opgenomen taakstellingen worden ingevuld. 
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. 

6.  Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de  GGD HN kenbaar 
te maken. 

 
 
Heerhugowaard 
 
Voorliggend collegevoorstel: 
b e s l u i t 

 
1. Een zienswijze in te dienen bij de jaarrekening 2017 van de GGD Hollands Noorden. 

De zienswijze op de jaarrekening 2017 luidt: 
a. Akkoord te gaan met een incidentele nacalculatie over 2017 gezien het negatieve resultaat 

over 2017.  
b. Niet in te stemmen met een structurele doorwerking van de nacalculatie 2017 maar het 

onafhankelijk onderzoek af te wachten ten aanzien van het verschil van inzicht over de 
nacalculaties.  

c. De GGD te vragen mogelijke mutaties naar aanleiding van het onafhankelijk onderzoek 
voor te leggen aan het AB.  

d. Akkoord te gaan met het alsnog doorvoeren van de structurele nacalculatie 2016. 
e. Gezien het negatieve resultaat leidend tot een negatieve Algemene reserve, de GGD de 

opdracht te geven om voor 1 september 2018 met een zowel inhoudelijk als financieel plan 
te komen op welke wijze de negatieve reserve ingelopen zal worden. 

f. De GGD nogmaals op te leggen om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen 
en hiervoor een beoordeling op te nemen 

g. De GGD te vragen een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 2e 
bestuursrapportage, zodat bij de jaarrekening geen afwijkingen gemeld hoeven te worden 
die al eerder in beeld waren. 

h. Niet akkoord te gaan met het onttrekking van EUR 5.754 aan een nieuw te vormen 
bestemmingsreserve Veilig Thuis omdat een bestemmingsreserve conform BBV (Besluit, 
Begroten en Verantwoorden) niet negatief mag zijn. Hierdoor het gehele negatieve 
resultaat te onttrekken van de Algemene Reserve. 
 

http://www.heerhugowaard.nl/
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2. Een zienswijze in te dienen bij de begroting 2019 van de GGD Hollands Noorden 
De zienswijze op de begroting 2019 luidt:  

a. Voor september 2018 met een zowel inhoudelijk als financieel plan te komen op welke 
wijze de in de programmabegroting 2019 opgenomen taakstelling worden ingevuld. 

b. De structurele bijdrage voor Veilig Thuis niet in de begroting te verwerken, aangezien in 
2018 incidenteel een verhoging van de bijdrage van € 940.000 is vastgesteld door het AB. 
Voor het structureel verhogen van de bijdrage voor Veilig Thuis dient een afzonderlijk 
voorstel aan het AB te worden voorgelegd; 

c. De GGD op te leggen om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen en 
hiervoor een beoordeling op te nemen; 

d. Opnieuw de GGD te vragen het onderscheid tussen wettelijk verplichte en niet wettelijk 
verplichte taken duidelijk te maken. 

e. De GGD te vragen een duidelijkere koppeling te maken tussen inhoudelijke ontwikkelingen 
en doelstellingen en de financiële gevolgen daarvan. 

f. De GGD te vragen een meerjarenbegroting te maken waarin loon/prijscompensatie en 
andere mutaties verwerkt zijn, zodat hier een meer realistisch meerjarenperspectief wordt 
gepresenteerd. 

 
Langedijk  
 
Voorliggend collegevoorstel: 
b e s l u i t: 
 
De volgende zienswijzen in te dienen op de Begroting 2019: 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2019 van de GGD, met uitzondering 
van de structurele bijdrage voor Veilig Thuis;  

2. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en 
toelichting te voorzien; 

3. In 2018 met een plan te komen op welke wijze de in de programmabegroting 2019 
opgenomen taakstellingen worden ingevuld. 

 
 
Ten aanzien van de jaarstukken 2017: 

4. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2017 van de GGD en de daarin 
opgenomen incidentele nacalculatie en de voorgestelde resultaatbestemming (het negatief 
resultaat van € 213.000,- in mindering te brengen op de Algemene Reserve. 

5. Het tekort van Veilig Thuis van € 5574,- in mindering te brengen op de Algemene Reserve.  
6. De structurele doorwerking van de afwijking van de loonindex 2017 in de herziene 

begroting 2018 uitsluitend voor het jaar 2018 toe te kennen, omdat hier in het 
indexpercentage 2019 al op is geanticipeerd.  
 

De volgende kanttekening te maken: 
7. Gezien het negatieve resultaat leidend tot een negatieve Algemene reserve de GGD de 

opdracht te geven om voor september 2018 met een plan te komen op welke wijze de 
negatieve reserve ingelopen zal worden. 

8. De GGD nogmaals te adviseren om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen, 
zodat de verantwoorde werkelijke financiële kengetallen op waarde kunnen worden 
geschat en om in het vervolg een beoordeling hierop te geven; 

9. De GGD te adviseren een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 
2e bestuursrapportage, zodat bij de jaarrekening geen afwijkingen gemeld hoeven te 
worden die al eerder in beeld waren. 

 
 
 
Uitgeest 
 
Niet aangesloten bij deze GR 

http://www.gemeentelangedijk.nl/
http://www.uitgeest.nl/

