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Publiekssamenvatting:
Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft op 14 december 2021 de 
Kadernota 2023 aangeboden voor zienswijze van de raad.De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. 
Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de Regionale Raadscommissie Noordkop 
(hierna RRN). De inhoud van het RRN advies is gebaseerd op het regionale voorstel dat ambtelijk vanuit 
Alkmaar, Texel en de SED gemeenten is opgesteld. Het RRN advies in de bijlagen is het resultaat van 
ambtelijk regionaal overleg met de 4 gemeenten uit de Kop van Noord-Holland dat in lijn is met het 
regionale voorstel Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staat de Kadernota 2023 ter 
vaststelling geagendeerd voor het algemeen bestuur (AB) van de GGD op 9 maart 2022.

Geadviseerd besluit
1. geen zienswijze af te geven op de Kadernota 2023 GGD Hollands Noorden 
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD heeft op 14 december 2021 de Kadernota 2023 aangeboden 
voor zienswijze van de raad. De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de kadernota is 
bedoeld om de raad meer grip te geven op de GR GGD. Het stelt de raad in de gelegenheid te sturen 
op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting van de GR GGD, die later voor 
zienswijzen aan de raden wordt aangeboden. Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staat 
de Kadernota 2023 ter vaststelling geagendeerd voor het algemeen bestuur (AB) van de GGD op 9 
maart 2022.

Doelen en resultaten
De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 17 gemeenten in Noord Holland Noord. De GGD 
bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners in Noord-Holland Noord. 
De GGD voert gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg), 
alsmede taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen.
Taken op basis van de Wpg zijn:

• Basistaken jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar en prenatale voorlichting;
• Infectieziektebestrijding, inspectie, hygiëne en medische milieukunde;
• Forensische geneeskunde en GGD Rampenopvangplan;
• Epidemiologie, collectieve gezondheidsbevordering en ondersteuning gezondheidsbeleid.

GR taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn toezicht 
kinderopvang, lijkschouwingen en Veilig Thuis. Aanvullende diensten die de GGD uitvoert zijn 
opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg, prostitutiezorg en meldpunt en 
hoorplicht verplichte ggz. 
Vanaf de begroting 2021 onderscheidt de GGD vier focuslijnen. Dit zijn:

• Gezond opgroeien;
• Gezond ouder worden;
• Meedoen naar vermogen;
• Gezonde leefomgeving.

Kaders en omstandigheden
Het wettelijk kader & eerdere besluitvorming door de raad, vormen de basis voor de voorliggende 
zienswijze. Dit betreft:

• Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 2018 
• Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019)
• De Gemeenschappelijke regeling GGD HN
• De Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2016
• De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid

Argumenten en alternatieven
Zie 'Motivering per voorgesteld advies' op blz. 4 van het RRN advies in de bijlagen. 

Bestuurlijke vernieuwing
Nvt.

Duurzaamheid
Nvt.

Financiële consequenties
Zie 'Financiële uitgangspunten' en 'Financiële aspecten' op blz. 4 en 5 van het RRN advies in de 
bijlagen. 

Uitvoering en planning
Door de 4 raden in de Noordkop is m.i.v. 2016 de RRN ingesteld. Deze behandelt zaken m.b.t. GR'en 
zoals de GGD, waarover de raden een besluit moeten nemen dan wel een zienswijze afgeven.Dit 
advies heeft betrekking op de Kadernota 2023 GGD HN. Na besluitvorming in de 4 colleges gaan de 
adviezen door naar de RRN op 2 februari 2022. Daarna geven de individuele raden hun zienswijzen 
af, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt in het AB op 9 maart 2022.
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Communicatie
De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het DB van de GGD. Het DB van de GGD formuleert een 
bestuurlijke reactie op de zienswijzen. Het DB legt de Kadernota 2023 op 9 maart 2022 ter vaststelling 
voor aan het AB, met ter kennisname de zienswijzen en de bestuurlijke reactie van het DB op de 
zienswijzen.

Den Helder, 25 januari 2022

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
J.A. (Jan) de Boer MSc.

secretaris
R.M. (Robert) Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 14 februari 2022

Besluit nummer 2022-002925

Onderwerp Voorstel met betrekking tot de zienswijze over  de Kadernota 2023 van 
GGD Hollands Noorden

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 25 
januari 2022,

besluit:

1. geen zienswijze af te geven op de Kadernota 2023 GGD Hollands Noorden 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 14 februari 2022


