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Onderwerp

: Voorstel met betrekking tot onderzoek Rekenkamercommissie naar GGD
Hollands Noorden

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 6
oktober 2020,

besluit:
1. de conclusies van het eindrapport Financiële risico’s in perspectief, Rekenkameronderzoek met
betrekking tot de GGD Hollands Noorden te onderschrijven, te weten:
1.1 Momenteel zijn de financiële risico’s zoals die zich hebben voorgedaan in het verleden
beheersbaar. De methodiek van risicomanagement is echter nog in ontwikkeling en niet compleet.
Bovendien spelen er nog risico’s met betrekking tot de implementatie van het digitaal dossier en met
betrekking tot de continuïteit van de dienstverlening.
1.2. Er is in de sturing met betrekking tot de GGD sprake van verlegd in plaats van verlengd bestuur.
De gemeenteraden hebben en ervaren nauwelijks grip op de GGD.
1.3. Er wordt onvoldoende invulling gegeven aan de rolverdeling tussen het eigenaarschap en het
opdrachtgeverschap van gemeenten met betrekking tot de GGD. Het is daardoor niet helder vanuit
welke rol er wordt gehandeld en als gevolg hiervan is het samenspel diffuus: tussen gemeenteraden
en colleges en tussen de GGD en de gemeenten.
2. de aanbevelingen over te nemen, dan wel het dagelijks bestuur te verzoeken deze nader uit te
werken en zo nodig met nadere voorstellen te komen, te weten:
met betrekking tot risico’s en risicomanagement:
2.1. Maak topprioriteit van de besturing en beheersing van de financiële risico’s van de GGD in zijn
algemeenheid en met betrekking tot het digitaal dossier en Veilig Thuis en andere
openeinderegelingen (zoals bijvoorbeeld de WvGGZ) in het bijzonder.
2.2. Verzoek de GGD Hollands Noorden om via de bestuursrapportage naast over de financiële
risico’s en de nadere toelichting en context ervan ook te rapporteren over de continuïteit van de
dienstverlening in relatie tot de invulling van vacatures.
met betrekking tot het versterken van de grip van de gemeenteraden:
2.3. Dring bij de Regietafel Noord-Holland Noord aan op een versnelde uitvoering van de toezegging
om na te gaan in hoeverre gebruik wordt gemaakt van de bestuursrapportage met betrekking tot de
eigenaarsrol van de gemeenteraden.
2.4. Overweeg vaste agendering van de stukken voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur
van de GGD Hollands Noorden in gemeentelijk commissieverband en ga erover in gesprek met de
portefeuillehouder Volksgezondheid om hem/haar te voeden voor de inbreng in de vergadering van
het Algemeen Bestuur.
2.5. Overweeg om te gaan werken met een klankbordgroep voor de portefeuillehouder
Volksgezondheid en een rapporteur vanuit de gemeenteraad met betrekking tot de GGD Hollands
Noorden.
2.6. Herzie het proces van vraag en aanbod van de jaarlijkse dienstverlening door de GGD door als
gemeenten vanuit het lokale volksgezondheidsbeleid een opdracht te formuleren voor de GGD, die op

basis daarvan een meerjarenuitvoeringsprogramma maakt in samenspraak met de individuele
gemeenten en over de uitvoering rapporteert via de bestuursrapportage aan de opdrachtgevende
colleges.
Met betrekking tot de verbetering van de Rolinvulling en Governance:
2.7. Scherp de invulling van de Governancerollen van opdrachtgever en eigenaar met betrekking tot
de GGD Hollands Noorden aan. Geef als portefeuillehouder Volksgezondheid meer dan nu
herkenbaar invulling aan de opdrachtgeversrol en rapporteer hierover in de eigen gemeentelijke P&Ccyclus op basis van de rapportage vanuit de GGD aan de opdrachtgevende colleges.
3. 3. Het besluit van de raad van de gemeente Den Helder te delen met de overige gemeenten die bij
dit gezamenlijke onderzoek betrokken zijn.
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