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Zienswijze eerste en tweede begrotingswijziging 2018 en gewijzigde begroting
2019

Heerhugowaard, 30 oktober 2018
Geachte heer, mevrouw,
Ten aanzien de eerste en tweede begrotingswijziging 2018 en heeft de gemeenteraad op grond
van artikel 25 lid 4 besloten geen zienswijze in te dienen.
Ten aanzien van de gewijzigde begroting 2019 heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard op
grond van artikel 25 lid 4 besloten de volgende zienswijze in te dienen:
a. Met instemming te constateren dat de GGD een positieve (meerjaren)begroting
presenteert
b. Te constateren dat de GGD in de aangepaste begroting 2019 nog geen onderscheid
maakt tussen wettelijk verplichte en niet wettelijke verplichte taken, maar heeft
aangegeven vanaf de begroting 2020 dit onderscheid wel op te nemen. Aanvullend
hierop aan de GGD te vragen ook aan te geven of de taak in de Gemeenschappelijke
regeling is ondergebracht of het maatwerkdeel of subsidie betreft en of de taak
verplicht door de GGD gedaan moet worden of dat het ook door een andere partij
uitgevoerd mag worden.
c. De GGD opnieuw te vragen een meer realistische meerjarenbegroting te maken
waarin loon/prijscompensatie en andere mutaties verwerkt zijn; een
meerjarenbegroting waarin voor elk jaar uitgegaan wordt van precies dezelfde
uitgaven is niet realistisch.
d. De GGD te vragen het financieel herstelplan uit te breiden met een visie op de
bedrijfsvoering en hier eerst een benchmark op uit te voeren en dit herstelplan in het
voorjaar 2019 naar de gemeenten te sturen.
e. De GGD te vragen de doorbelasting van € 600.000 naar Veilig Thuis door te voeren
en de gemeentelijke bijdrage voor en de begroting 2019 van de GGD hierop aan te
passen.
Voor de argumenten voor bovenstaande zienswijzen verwijzen wij u naar bijgevoegd
Raadsvoorstel.
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Hoogachtend,
de burgemeester,

de griffier,

A.B. Blase

L. Schreiner

