Concept-zienswijzen betreffende GGD
Alkmaar:
Onderstaande zienswijze af te geven over de Jaarstukken 2019 GGD HN
1. De raad verzoekt om in de verantwoording 2020 ook de maatschappelijk effecten op de
samenleving op te nemen en hiervoor gebruik te maken van monitorinformatie uit
gezondheidsonderzoeken.
2. De raad verzoekt de GGD om alles in het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 2021
een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen.
Onderstaande zienswijze af te geven over de Begroting 2021 GGD HN
1. De raad verzoekt de GGD om een definitie op te stellen voor het maatschappelijk effect
en de beschrijvingen van het maatschappelijk effect in de begroting 2021 hierop aan te
passen.
2. De raad verzoekt de GGD om in het aangekondigde meerjarenbeleidsplan een relatie te
leggen met de P&C documenten, een onderscheid te maken tussen GR taken en
aanvullende diensten en ook de prestatie-indicatoren te vermelden.

Langedijk:
1. de volgende zienswijze af te geven voor de jaarstukken 2019 van de GGD HN;
a. in te stemmen met de jaarstukken 2019;
b. in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemmingen:
1. € 180.000,-- toevoeging aan de algemene reserve;
en de volgende resultaatbestemmingen voor:
2. € 164.000,-- toevoegen aan de egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma;
3. € 344.000,-- extra toevoeging aan de algemene reserve tot het maximum van 2,5%;
c. niet instemmen met de voorgestelde bestemmingsreserve Coronacrisis;
2. geen zienswijze in te dienen voor de begroting 2021 van de GGD HN;
3. de GGD te verzoeken om de gemeente op de hoogte te houden van de consequenties van
de extra inzet en verlies aan inkomsten door de Coronacrisis;

Heerhugowaard:
1.

onderstaande zienswijze af te geven over de jaarstukken 2019 van de GGD Hollands
Noorden en daarbij voor te stellen om bij de jaarrekening 2019 de volgende reserveringen
toe te voegen:
a. €180.000 toevoeging aan de algemene reserve;
en de volgende resultaatbestemmingen voor:
€ 164.000 toevoegen aan de egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma;
b. € 344.000 extra toevoeging aan de algemene reserve tot het maximum van 2,5%;
c. € 284.000 als bestemmingsreserve Coronacrisis. Wanneer de kosten hoger uitvallen dan
de bestemmingsreserve, worden deze extra kosten ten laste van de algemene reserve
gebracht. Blijft er geld over in de bestemmingreserve Coronacrisis, dan zal het bedrag
worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten;

2.
3.

geen zienswijze in te dienen voor de begroting 2021 van de GGD Hollands Noorden;
de GGD te verzoeken om de gemeente op de hoogte te houden van de consequenties van
de extra inzet en verlies aan inkomsten door de coronacrisis;

Bergen:
1.

De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2019 van de GGD
Hollands Noorden:

a. De voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve, egalisatiereserve
Rijksvaccinatieprogramma en extra toevoeging algemene reserve te ondersteunen. De
voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve Corona niet te ondersteunen en de GGD te
verzoeken om het resterende positieve saldo terug te laten vloeien naar de deelnemende
gemeenten. En hiervoor de verdeelsleutel te hanteren die geldt voor de algemene bijdrage
gemeenten.
b. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om in de verantwoording 2020 ook de
maatschappelijke effecten op de samenleving op te nemen en hiervoor gebruik te maken van
monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken.
c. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om alles in het werk te stellen om vanaf de
jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én rechtmatigheid te
ontvangen.
2.

De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2021 van de GGD
Hollands Noorden:

a. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om een definitie op te stellen voor het
maatschappelijk effect en de beschrijvingen van het maatschappelijk effect in de begroting 2021
hierop aan te passen.
b. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om in het aangekondigde meerjarenbeleidsplan een
relatie te leggen met de P&C documenten, een onderscheid te maken tussen GR taken en
aanvullende diensten en ook de prestatie-indicatoren te vermelden.
c. Op te merken dat dat voor het jaar 2021 geen toevoeging van €180.000,- aan de algemene
reserve nodig is, indien bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 de algemene reserve
versneld wordt aangevuld tot het maximum van 2,5% van de exploitatielasten. En te verzoeken
dit positief begrote resultaat in mindering te brengen op de algemene bijdrage van gemeenten
voor het jaar 2021.

Castricum:
1.

De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2019 van de GGD
Hollands Noorden:
a. De voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve, egalisatiereserve
Rijksvaccinatieprogramma en extra toevoeging algemene reserve te ondersteunen. De
voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve Corona niet te ondersteunen en de GGD te
verzoeken om het resterende positieve saldo terug te laten vloeien naar de deelnemende
gemeenten. En hiervoor de verdeelsleutel te hanteren die geldt voor de algemene bijdrage
gemeenten.
b. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om in de verantwoording 2020 ook de
maatschappelijke effecten op de samenleving op te nemen en hiervoor gebruik te maken van
monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken.

c. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om alles in het werk te stellen om vanaf de
jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én rechtmatigheid te
ontvangen.
2.

De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2021 van de GGD
Hollands Noorden:

a. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om een definitie op te stellen voor het
maatschappelijk effect en de beschrijvingen van het maatschappelijk effect in de begroting 2021
hierop aan te passen.
b. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om in het aangekondigde meerjarenbeleidsplan een
relatie te leggen met de P&C documenten, een onderscheid te maken tussen GR taken en
aanvullende diensten en ook de prestatie-indicatoren te vermelden.
c. Op te merken dat dat voor het jaar 2021 geen toevoeging van €180.000,- aan de algemene
reserve nodig is, indien bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 de algemene reserve
versneld wordt aangevuld tot het maximum van 2,5% van de exploitatielasten. En te verzoeken
dit positief begrote resultaat in mindering te brengen op de algemene bijdrage van gemeenten
voor het jaar 2021.

Heiloo:
1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2019 van de GGD
Hollands Noorden:
a. De voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve, egalisatiereserve
Rijksvaccinatieprogramma en extra toevoeging algemene reserve te ondersteunen. De
voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve Corona niet te ondersteunen en de GGD te
verzoeken om het resterende positieve saldo terug te laten vloeien naar de deelnemende
gemeenten. En hiervoor de verdeelsleutel te hanteren die geldt voor de algemene bijdrage
gemeenten.
b. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om in de verantwoording 2020 ook de
maatschappelijke effecten op de samenleving op te nemen en hiervoor gebruik te maken van
monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken.
c. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om alles in het werk te stellen om vanaf de
jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én rechtmatigheid te
ontvangen.
2. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2021 van de GGD Hollands
Noorden:
a. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om een definitie op te stellen voor het
maatschappelijk effect en de beschrijvingen van het maatschappelijk effect in de begroting 2021
hierop aan te passen.
b. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om in het aangekondigde meerjarenbeleidsplan een
relatie te leggen met de P&C documenten, een onderscheid te maken tussen GR taken en
aanvullende diensten en ook de prestatie-indicatoren te vermelden.
c. Op te merken dat dat voor het jaar 2021 geen toevoeging van €180.000,- aan de algemene
reserve nodig is, indien bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 de algemene reserve
versneld wordt aangevuld tot het maximum van 2,5% van de exploitatielasten. En te verzoeken
dit positief begrote resultaat in mindering te brengen op de algemene bijdrage van gemeenten
voor het jaar 2021.

