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Zienswijze raad op de jaarstukken 2013 en de begroting 2015 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij informeren wij u over de zienswijze van de gemeenteraad op de jaarstukken 2013 en de begroting 
2015 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden. 

Jaarstukken 2013 
Bij de jaarrekening 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden hebben wij de 
zienswijze vastgesteld om aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD 
Hollands Noorden voor te stellen de Programmaverantwoording 2013 vast te stellen en het voordelig saldo 
ad € 360.599 toe te voegen aan de algemene reserve van de GGD Hollands Noorden. 

Begroting 2015 
Bij de begroting 2015 van de GGD Hollands Noorden hebben wij de zienswijze vastgesteld om aan het 
Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden voor te stellen: 
1. De begroting 2015 van de GGD Hollands Noorden vast te stellen. 
2. De hoogte van de gemeentelijke bijdragen in 2015 als volgt vast te stellen: 

- € 17,17 per inwoner als algemene gemeentelijke bijdrage (waarbij inbegrepen een bedrag van € 0,72 
ten behoeve van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg); 

- € 0,54 per inwoner voor de mobiliteitspool; 
- € 1,25 per inwoner voor de openbare geestelijke gezondheidszorg; 
- € 63,43 per jongere van 0 - 1 9 jaar voor het uniforme deel van de JGZ 0 - 4-jarigen en het 

contactmoment 14/15-jarigen. 
3. Een loon- en prijsindexering toe te staan van 0,0575%. 

De meerjarenbegroting 2015 - 2019 hebben wij voor kennisgeving aangenomen. 

Hoogachtend, 
Gemeenteraad van Den Held neeraeraaa van uen neigen 
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