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1.a
1.b
2.

3.

Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2020 GR GGD Hollands Noorden.
In te stemmen met toevoeging van het positief resultaat van € 221.000,- aan de algemene
reserve van de GGD Hollands Noorden .
De volgende zienswijze in te dienen op de begroting 2022 GR GGD Hollands Noorden.
Gezien het belang van informatiebeveiliging en privacybescherming;
- Uit voorliggende stukken blijkt niet hoe de GGD denkt de structurele lasten van
€195.000 voor informatiebeveiliging en privacy uit de begroting te dekken. Verzoek
aan de GGD is om inzichtelijk te maken hoe de GGD werkt aan verbetering van de
informatiebeveiliging en privacybescherming en hoe dit in de begroting is verwerkt.
Het college te verzoeken het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden te informeren
over dit raadsbesluit.

Inleiding
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke
regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het
komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële Uitgangspunten
Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is vastgesteld dat de deelnemende gemeenten
10 weken de tijd hebben om hun zienswijze kenbaar te maken aan de GR. Het dagelijks bestuur van
de GR GGD Hollands Noorden (GGD HN) heeft de jaarstukken 2020 en de begroting 2022
toegezonden. Zij stelt uw raad in de gelegenheid uw zienswijze op deze stukken in te dienen.
De doelstelling van de GGD HN is: bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en
veiligheid van alle inwoners in Noord Holland Noord. Zie voor een meer uitgebreide beschrijving
pagina 10 van de begroting 2022 van de GGD HN.
Het jaar 2020 heeft voor de organisatie grotendeels in het teken gestaan van de bestrijding van de
Covid-19 pandemie. Dit heeft enorme impact gehad op de GGD-organisatie, zowel organisatorisch als
financieel. De meerkosten als gevolg van Covid-19 krijgt GGD HN volledig vergoed door het Ministerie
van VWS. In 2020 is de GGD HN gestart met de uitvoering van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).
Over 2020 is een positief jaarresultaat behaald van € 221.000. Dit is overwegend incidenteel van aard.
In de programmabegroting 2022 heeft de GGD de zienswijzen op de Kadernota 2022 verwerkt. Ook
beleidsinhoudelijk is de programmabegroting een uitwerking van de Kadernota.
De GGD werkt binnen de vier focuslijnen: gezond opgroeien, gezond ouder worden, meedoen naar
vermogen en Gezonde leefomgeving. Voor 2022 zijn binnen deze focuslijnen drie speerpunten
geformuleerd: 1) doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg, 2) Informatiebeveiliging en privacy en 3)
proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten. In de programmabegroting
zijn deze punten vanaf pagina 17 nader toegelicht.
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Veilig Thuis
De besluitvorming over de begroting, verantwoording en de toekenning van de gemeentelijke bijdrage
voor Veilig Thuis (VT) vindt niet plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van de GGD,
maar bij iedere afzonderlijke gemeente. VT is een afdeling binnen de GGD en daarom zijn de baten
en lasten VT opgenomen in de begroting van de totale GGD-organisatie.

Beoogd effect
Het gemeentelijk standpunt ten aanzien van de jaarstukken 2020 en begroting 2022 van de GGD HN
kenbaar te maken.

Argumenten
1.a

1.b

De jaarstukken 2020 geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.
Met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid geeft de accountant een goedkeurende
verklaring. De Jaarstukken 2020 zijn op 6 april 2021 nagezien door de klankbordgroep
financiën van GGD Hollands Noorden en akkoord bevonden.
De jaarrekening van de GGD sluit met een positief resultaat van € 221.000.Dit resultaat is incidenteel van aard.
Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft bij de 1e begrotingswijziging 2021 en de kadernota
2022 ermee ingestemd om de algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het
financieel herstelplan 2018 om risico’s te kunnen opvangen. Dit was ook opgenomen in de
zienswijze van de gemeente Heerhugowaard. Over het reserveringbeleid hebben
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de financiële
uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR). Hierin is
afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de
bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het
betreffende jaar. Met toevoeging van € 221.000 komt dit op 1,8%.

2.a

Alle door Heerhugowaard ingediende zienswijzen op de Kadernota 2022 zijn verwerkt in de
begroting 2022
Het algemeen bestuur heeft de volgende zienswijzen bij de Kadernota 2022 overgenomen:
• Met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor
informatiebeveiliging en privacybescherming;
• In de Bestuurlijke rapportage aan het algemeen bestuur een paragraaf op te nemen met
mijlpalen op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming en de
doorontwikkeling JGZ;
• De algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018.
2.b De GGD HN geeft niet aan hoe zij denkt de structurele lasten van €195.000 voor informatiebeveiliging en privacy uit de begroting te dekken.
In de Kadernota 2022 gaf de GGD HN aan om de begroting structureel op willen te hogen met
€195.000 voor informatiebeveiliging en privacy. Naar aanleiding van de zienswijzen op dit
punt heeft de GGD dit in de begroting 2022 opgenomen. Echter wordt uit voorliggende
stukken niet duidelijk hoe de GGD denkt dit op te vangen. Dit brengt het risico mee dat
achteraf blijkt dat het niet is gelukt om het uit de begroting te dekken, met als gevolg een
begrotingswijziging of aanvulling op de jaarrekening.
Daarnaast is het belangrijk om de informatiebeveiliging en privacybescherming goed op orde
te hebben.
3.
Het college wordt gevraagd ervoor zorgen dat deze zienswijze bij het DB terecht komt, zodat
het DB een reactie erop kan voorbereiden die in het AB besproken zal worden.

Kanttekeningen
Geen

Financiële gevolgen
De jaarstukken 2020 en de begroting 2022 van de GGD HN hebben geen directe financiële gevolgen
voor de gemeente, aangezien deze binnen de in de begroting van de gemeente opgenomen bedragen
vallen.
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Preventief toezicht

 Ja
 Nee
Communicatie
n.v.t.
Uitvoering
Het college informeert het dagelijks bestuur van de GGD HN over het besluit geen zienswijze in te
dienen. Het dagelijks bestuur formuleert een bestuurlijke reactie op zienswijzen die zijn ingediend en
legt deze voor aan het algemeen bestuur voor haar vergadering op 7 juli 2021. In deze vergadering
worden de begroting en jaarstukken definitief vastgesteld.

Monitoring/Evaluatie
Het Algemeen Bestuur van de GGD HN heeft op 10 maart de Kadernota 2022 vastgesteld met
inachtneming van de zienswijzen en de bestuurlijke reactie. Daarbij kreeg de directie de opdracht:
a. om dekking te vinden binnen de begroting voor de kosten van informatiebeveiliging en
privacybescherming ter grootte van € 195.000 (zijnde € 0,29 per inwoner);
b. vermogensopbouw
c. als gemeente en GGD HN in gesprek te gaan over de financiën van de GR’en.
Met deze zienswijze die de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard bij alle GR’en, behalve de
VVI, hebben ingediend is een zaadje geplant voor het gesprek in Noord-Holland Noord over de
financiën van de GR’en. De portefeuillehouders financiën zijn in gesprek met elkaar tot de
conclusie gekomen dat dit gesprek hand in hand gevoerd moet worden met discussie over taken
van de GR’en. Als we als gemeenten willen dat een bepaalde taak uitgevoerd wordt, moeten we
daar ook voor betalen. De portefeuillehouders gaan verder het gesprek met elkaar aan hoe deze
discussie verder te organiseren, zodat deze niet alleen in besturen van GR’en wordt gevoerd, maar
ook als gemeenten onderling, met maatwerk voor de verschillende GR’en.
Tegelijkertijd behoeft het continue aandacht of de bijdragen van de gemeenten doelmatig besteed
worden en kijken we naar mogelijkheden om daar nog beter op toe te zien. Er wordt gekeken
welke rol de regietafel daarin kan vervullen.

Bijlagenr.
BW21-0205
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Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Mens en Samenleving d.d. 18 mei 2021
RB2021051 Zienswijze Kadernota 2022 & 1e begrotingswijziging 2021 GGD HN :
Bespreekstuk

Nr.:

RB2021051

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

Voor
Tegen

Allen
---

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2021;
gelet op het advies van de commissie Mens en Samenleving d.d. 18 mei 2021;
gelet op:
De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 35 en de Financiële Uitgangspunten
Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019);

besluit
1.a
1.b
2.

3.

Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2020 GR GGD Hollands Noorden.
In te stemmen met toevoeging van het positief resultaat van € 221.000,- aan de algemene
reserve van de GGD Hollands Noorden .
De volgende zienswijze in te dienen op de begroting 2022 GR GGD Hollands Noorden
Gezien het belang van informatiebeveiliging en privacybescherming;
Uit voorliggende stukken blijkt niet hoe de GGD denkt de structurele lasten van €195.000 voor
informatiebeveiliging en privacy uit de begroting te dekken. Verzoek aan de GGD is om
inzichtelijk te maken hoe de GGD werkt aan verbetering van de informatiebeveiliging en
privacybescherming en hoe dit in de begroting is verwerkt.
Het college te verzoeken het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden te informeren
over dit raadsbesluit.

Heerhugowaard, 1 juni 2021
De Raad voornoemd,
de wnd. griffier,
H. Wijnveen

de voorzitter,
A.B. Blase

