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gewijzigde stukken

Geacht college,
Het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden heeft op 14 december jongstleden de Kadernota
2022 alsmede de 1e Begrotingswijziging 2021 aan uw gemeenten aangeboden.
Wijziging 1e Begrotingswijziging door technische fout
Naar nu blijkt is in de 1e Begrotingswijziging 2021 een technische fout geslopen bij de post Wvggz. Per
saldo zorgen afgenomen baten voor een verlaging van dekkingsbijdrage overhead voor een negatief
effect van € 54.000. Dit financieel effect op wordt opgevangen in de begroting door vermindering van
de overheadlasten. In tabel 2 was de vermindering van de overheadkosten voor € 54.000 weggevallen.
Deze technische aanpassing werkt daardoor ook door in het totale tekort. Dit wordt namelijk door deze
correctie bijgesteld van € 599.000 naar een tekort van € 545.000. In de bijgevoegde nieuwe versie zijn
de tabellen 2 en 3 aangepast alsmede de teksten waar dit bedrag genoemd staat. Ook is de tekst van
de aanbiedingsbrief bij de 1e begrotingswijziging aangepast. Wij voegen een complete set stukken bij
voor de 1e Begrotingswijziging 2021, zodat u de juiste stukken aan uw gemeenteraden kunt
voorleggen ter agendering.
Gevolgen Kadernota 2022
De technische fout in de 1e Begrotingswijziging 2021 werkt ook door in de Kadernota 2022 omdat op
pagina 14 van de Kadernota 2022 het bedrag van € 599.000 ook in de tekst staat vermeld. Dit dient
uiteraard ook te worden aangepast. Ook van de Kadernota 2022 hebben wij een gewijzigd exemplaar
bijgevoegd. De aanbiedingsbrief bij de Kadernota 2022 hoeft niet te worden gewijzigd, maar
gemakshalve is ook hier de complete set toegevoegd.
Uiteraard betreuren wij dat deze fout is ontstaan, maar verzoeken u de aangepaste stukken voor
zienswijzen voor te leggen en de oude stukken niet te gebruiken.
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,

P.J.R. Kos,

E.J. Paulina,
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