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Raadsvergadering d.d.  : 19 juni 2017 

 

Besluit nummer   : RB17.0025 

 

Onderwerp : Jaarrekening 2016 en Programmabegroting 2018 van de GGD Hollands 

Noorden 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO17.0032 van het college van burgemeester en wethouders van  

Den Helder van 12 juni 2017; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop 

op 8 juni 2017; 

 

besluit: 

 

1.  Een positieve zienswijze af te geven over de jaarstukken 2016 van de GGD HN en de voorgestelde 

resultaatbestemming; met als opmerkingen:  gezien het incidentele negatieve resultaat als gevolg van afboeking projectkosten GGD-dossier de 

nacalculatie 2016 incidenteel door te voeren wegens het incidentele karakter van het negatieve resultaat. 

Waarbij opgemerkt wordt dat dit exclusief Veilig Thuis is. 

 

2.  Een zienswijze over de begroting 2018 af te geven en daarin op te nemen dat;  niet akkoord wordt gegaan met de uitwerking van de indexering 2018 zoals in de begroting 2018 is 

opgenomen. In plaats daarvan over 2018 een indexering toe te passen conform de bestuurlijk 

vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR en in overeenstemming met de uitgangspunten van 

de raad. Dit houdt in een indexatie van 3,02% over 2018. Dit betekent de bijdrage 2017 per inwoner 

(volgens de primaire begroting die op 13 juli 2016 is vastgesteld) maal 3,02%.  een mogelijke nacalculatie over 2018 bij de jaarrekening 2018 wordt vergeleken met een loonindexatie 

voor 2018 van 3,8%, dit conform de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR en 

de uitgangspunten van de raad.  nog niet akkoord wordt gegaan met de verhoging van de bijdrage van € 100.000 voor invoering van de 

omgevingswet 2019.  akkoord wordt gegaan met de verhoging van de bijdrage van € 40.000 voor extra inzet op 
antibioticaresistentie.  akkoord wordt gegaan met de herverdeeleffecten van overheveling maatwerk jeugdgezondheidszorg en 

de bijdrage jeugdgezondheidszorg vanaf begroting 2018 te baseren op 0-18 jarigen.  de GGD wordt gevraagd om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen en deze van een 

beoordeling en toelichting te voorzien.  de GGD te verzoeken bij aanbestedingen boven de EU-aanbestedingsgrens een werkwijze toe te 

passen vergelijkbaar met de Regeling Risicovolle Projecten gemeente Amsterdam en het 

Algemeen Bestuur minimaal twee keer per jaar met een voortgangsrapportage actief te 

informeren.
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3.  Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2019-2021 en de GGD verzoeken om een toelichting te geven 

op de gelijkblijvende cijfers voor de rente en afschrijvingen van de meerjarenbegroting. 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 19 juni 2017. 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling 

 
 

                                                      
1
 Amendement van de fractie van de PvdA met kenmerk: AM17.00019. 



 

  Raadsbesluit ¥ Pagina 2 van 2 

 

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


