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Onderwerp : Voorstel zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD Hollands 
Noorden

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 26 
mei 2020,

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Regionale raadscommissie 
Noordkop op 4 juni 2020.

besluit:

1. eventueel voorzien van een advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop, een positieve 
zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2019 GGD HN met inachtneming:

 In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve, 
egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma en extra toevoeging algemene reserve.

 Niet in te stemmen met de voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve Corona.

2. Daarbij de GGD HN te verzoeken:

 Het resterende positieve saldo van de bestemmingsreserve Corona terug te laten vloeien naar 
de deelnemende gemeenten en hiervoor de verdeelsleutel te hanteren die geldt voor de 
algemene bijdrage gemeenten.

 Alles in het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring voor 
getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen.

3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021 GGD HN onder de voorwaarde dat:

 Het opgevoerde subsidiebedrag m.b.t. de OGGZ conform de afspraak vanaf 2021 uit de 
reguliere middelen bekostigd wordt.

4. Daarbij de GGD HN te verzoeken:

 Een definitie op te stellen voor het maatschappelijk effect en de beschrijvingen van het 
maatschappelijk effect in de begroting 2021 hierop aan te passen en vanaf de verantwoording 
2020 gebruik te maken van de maatschappelijke effecten onderbouwd met monitorinformatie 
uit gezondheidsonderzoeken.

 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.

 Het positief begrote resultaat in mindering te brengen op de algemene bijdrage van 
gemeenten voor het jaar 2021;opgemerkt wordt namelijk dat voor het jaar 2021 geen 
toevoeging van €180.000,- aan de algemene reserve nodig is, indien bij het vaststellen van de 
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jaarrekening 2019 de algemene reserve versneld wordt aangevuld tot het maximum van 2,5% 
van de exploitatielasten.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 juni 2020 
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