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Overzicht van de punten uit de zienswijzen en bestuurlijke reactie dagelijks bestuur hierop.  

 

nr Zienswijze gemeenten (samenvattend)  Reactie  

1 Akkoord gaan met incidentele nacalculatie en voor 

structurele doorwerking van de nacalculatie 

onderzoek af te wachten.  

Het onderzoek van BDO Accountants is 

ontvangen en besproken tijdens de 

vergadering van het algemeen bestuur 

van 11 juli 2018.   

Voor 2018 en 2019 zullen de gevolgen 

van het onderzoek en het besluit van (de 

meerderheid van) het algemeen bestuur 

met betrekking tot de nacalculatie 

worden uitgewerkt in een 

begrotingswijziging voor 2018 en 

gewijzigde begroting 2019.  

De begrotingswijziging 2018 en de 

aangepaste programmabegroting 2019 

worden voor zienswijzen voorgelegd.  

2 Structurele doorwerking van de afwijking van de 

loonindexering 2017 in de herziene begroting 2018 

uitsluitend voor het jaar 2018 plaatsvindt omdat 

hier in het indexeringspercentage van 2019 op is 

geanticipeerd.  

Zie reactie onder punt 1.  

3 GGD opdracht te geven om voor 1 september 2018 

met een plan te komen (inhoudelijk en financieel) 

op welke wijze de negatieve reserve ingelopen zal 

worden en de financiële positie verbeterd kan 

worden.  

GGD HN heeft hiervoor het Financieel 

herstelplan 2018 opgesteld, dat in het 

AB van 26 september 2018 besproken 

wordt.  

Na vaststelling van het herstelplan in het 

AB, zal dit plan ook ter kennisname aan 

de raden worden verzonden.   

4 GGD HN opdracht te geven normen te ontwikkelen 

voor de financiële (en kwalitatieve) kerngetallen.  

GGD HN neemt dit mee in het 

herstelplan algemene reserve en de 

begroting 2020.  

5 Advies om met reële prognose van het 

jaarrekeningresultaat te geven via Burap II.  

Dit advies wordt ter harte genomen.  

6 Niet akkoord te gaan met het onttrekken van € 

5754 aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve 

Veilig Thuis omdat een bestemmingsreserve 

conform BBV niet negatief mag zien. Hiervoor het 

gehele negatieve resultaat te onttrekken van de 

algemene reserve.  

 

Dit is een correct punt.  

In het vastgestelde besluit is dit 

aangepast en is besloten om het gehele 

negatieve resultaat te onttrekken aan de 

algemene reserve, waarbij wel zichtbaar 

gemaakt wordt welk deel Veilig Thuis 

NHN en welk deel GGD overig betreft. 

7 Bestemmingsreserve Egalisatie exploitatie Veilig 

Thuis te vormen voor Veilig Thuis waaraan het 

resultaat van € 6000 wordt onttrokken. 

Zie reactie onder punt 6.  

8 Welke maatregelen heeft GGD genomen om 

herhaling te voorkomen (naar aanleiding van het 

GGD HN heeft het Planning & Control 

proces rond inspecties kinderopvang 
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negatieve resultaat van het te hoog inschatten van 

het aantal uitgevoerde inspecties kinderopvang.  

verbeterd. De begrotingen en prognoses 

zijn hierdoor betrouwbaarder.  

9 Positieve zienswijze met uitzondering van 

structurele bijdrage Veilig Thuis. 

Over de begroting Veilig Thuis NHN 

worden tussen gemeenten en GGD/VT 

nog nadere afspraken gemaakt. Voor 

Veilig Thuis NHN is tussen gemeenten 

en GGD HN een 

dienstverleningsovereenkomst 

afgesloten.  

10 a. In 2018 een extern onafhankelijk bureau 

opdracht te geven voor een onderzoek naar de 

structurele problemen bij GGD Holland Noorden 

inclusief Veilig Thuis en welke rol het 

management en bestuur in 2016 en 2017 heeft 

gespeeld, en dit bureau te vragen om 

aanbevelingen te doen hoe deze problemen op 

te lossen voor de toekomst; 

b. Bovenstaand rapport, met reactie 

management/bestuur, voor zienswijze bij alle 

deelnemende gemeenten neer te leggen in 

2019, voorafgaand aan de conceptbegroting 

2020. 

c. GGD Hollands Noorden de opdracht te geven 

een benchmark analyse uit te laten voeren 

tussen alle GGD-en en de uitkomsten hiervan te 

delen met de gemeenteraad. 

 

Dit voorstel is door Alkmaar ingebracht.  

Directie en dagelijks bestuur deelt de 

zorgen over de financiële degelijkheid 

en transparantie van de GGD en de 

uitvoering van Veilig Thuis.  

 

Op de vergadering van het algemeen 

bestuur van 26 september wordt het 

Financieel herstelplan 2018 

geagendeerd. Op basis van de 

meerjarenraming 2019-2020 bouwt de 

GGD jaarlijks € 180.000 (0,5% van het 

begrotingstotaal) aan vermogen op. Het 

streven is om in 2022 een algemene 

reserve van € 734.000 te hebben 

opgebouwd. Hiermee blijft de GGD 

binnen de kaders van de maximale stand 

van de algemene reserve (2,5% van het 

begrotingstotaal).  

Daarnaast moet het herstelplan 

resulteren in een toekomstbestendig 

financieel beleid. Bij de inrichting van de 

begroting 2020 wordt financieel een 

duidelijk onderscheid gemaakt in de GR-

taken en aanvullende diensten. Ook 

komt er een voorstel met passende 

financiële kengetallen en normen voor 

zowel de GR-taken als de aanvullende 

diensten. Ook wordt de inrichting en 

noodzakelijke capaciteit van de 

gemeenschappelijke ondersteunende 

diensten en de kosten daarvan tegen het 

licht gehouden. In een aantal geledingen 

bij de gemeenschappelijke 

ondersteunende diensten 

(bedrijfsondersteuning) bestaan 

knelpunten, waardoor 
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beleidsontwikkelingen, innovaties of 

organisatieontwikkeling niet voldoende 

krachtig worden ingezet. De resultaten 

van dit project zijn januari 2019 

beschikbaar en worden bij de begroting 

2020 betrokken. 

  

 

 

 

 

 


