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Begrotingen 2007 en 2008 GGD Hollands Noorden

Gevraagd besluit:
Aan het Algemeen Bestuur van de GR GGD Hollands Noorden het gevoelen kenbaar te maken dat:
a. kan worden ingestemd met de begrotingen 2007 en 2008 van de GGD uitgaande van een bedrag per
inwoner van respectievelijke 15,50 en 15,85.
b. ten aanzien van de toegezegde eenmalige garantiebijdrage ad € 1 , - per inwoner ten behoeve van
frictiekosten als gevolg van de fusie eerst concrete voorstellen af te wachten alvorens tot definitieve toekenning
over te gaan.
c. bij de 1 6 rapportage van de GGD over 2008 een inzicht wordt gegeven in een afzonderlijke begroting voor de
wettelijke taken en de markttaken.
d. een meerjarenbegroting wordt ontvangen op grond waarvan een onderbouwing zichtbaar wordt voor de te
verwachten ontwikkeling van de bijdrage per inwoner.
Inleiding en aanleiding
Sinds 1 april 2007 is de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden van start gegaan als
rechtsopvolger van de de drie afzonderlijke GGD'en in de Kop van Noord-Hofland, West Friesland en
Kennemeriand. Op grond van artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden worden
de Raden gevraagd het gevoelen kenbaar te maken ten aanzien van de begrotingen 2007 en 2008 van de GGD
Hollands Noorden.
Beoogd resultaat
Het standpunt van Den Helder te bepalen in het besluitvormingsproces in het Algemeen Bestuur van GR m.b.t.
de vaststelling van de begrotingen 2007 en 2008.
Kader
Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
Wet Gemeenschappelijke Regelingen
Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden.

Argumenten / alternatieven
Wij hebben kennis genomen van de begrotingen 2007 en 2008 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD
Hollands Noorden. Naar aanleiding van deze begrotingen is mede in samenwerking met de andere H2Agemeenten (Hoorn en Alkmaar) een intensief overleg geweest met de GGD om te komen tot een definitieve
begroting voor het boekjaar 2007 en 2008. Leidend hierin waren de uitgangspunten zoals deze zijn verwoord bij
de vaststelling van de fusiedocumenten. Geconstateerd kan worden dat de nieuwe GGD nog in de opbouwfase
verkeert. Dit betekent dat de begrotingen nog niet volledig voldoen aan de daar aan te steilen eisen. Zo
ontbreekt momenteel nog de meerjarenbegroting, zoals in artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling is
voorgeschreven. Ook een heldere verdeling tussen de wettelijke en markttaken is op dit moment nog niet
realiseerbaar. De GGD heeft echter toegezegd dit in het voorjaar 2008 te zullen oppakken.
De structurele gemeentelijke bijdrage is berekend op jaarbasis op € 15,50 per inwoner (2007) respectievelijk
€ 15,85 per inwoner (2008). Dit sluit aan bij de door de gemeente gehanteerde uitgangspunten voor de
begroting 2007 en 2008. Daarnaast is besloten een eenmalige garantiebijdrage toe te kennen ad € 1,00 per
inwoner ten behoeve van de optredende frictiekosten als gevolg van de fusie. Alvorens echter tot uitbetaling van
deze garantiebijdrage over te gaan dient de GGD concrete separate voorstellen hiervoor in te dienen. Op dit
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moment zijn deze kosten versleuteld in de begroting 2007. Wij stellen voor het Algemeen Bestuur voor te stellen
deze frictiekosten uit de begroting te lichten en hiervoor een apart voorstel aan de gemeenten voor te leggen.

Financiële consequenties
De financiële consequenties zoals hiervoor vermeld kunnen binnen de in derespectievelijke begroting 2007 en
2008 voor de GGD geraamde uitgaven worden opgevangen.
Juridische consequenties
Met vaststelling door het Algemeen Bestuur van de GR GGD Hollands Noorden van de begrotingen 2007 en
2008 wordt de GGD geautoriseerd tot het doen van uitgaven tot maximaal de vastgestelde begroting en is de
gemeentelijke bijdrage hierin een verplichte uitgave geworden.
Communicatie

Aanpak / uitvoering
Behandeling Commissie 12 november a.s.
Vaststelling Raad 19 november
Vaststelling AB GR GGD Hollands Noorden 26 november.
Den Helder, 6 november 2007

Burgemeester en Wethouders van Den Helder

C.J.M. Hienkens
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Besluit nummer

132/BCF

Onderwerp:

Begrotingen 2007 en 2008 GGD Hollands Noorden

De raad van de Gemeente Den Helder,
Gelezen het voorstel nummer b!07.00433 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder
van 6 november 2007;
Kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering;

Besluit:
Aan het Algemeen Bestuur van de GR GGD Hollands Noorden het gevoelen kenbaar te maken dat:
a. kan worden ingestemd met de begrotingen 2007 en 2008 van de GGD uitgaande van een bedrag per
inwoner van respectievelijk € 15,50 en 15,85;
b. ten aanzien van de toegezegde eenmalige garantiebijdrage ad € 1 , - per inwoner ten behoeve van
frictiekosten als gevolg van de fusie eerst concrete voorstellen afgewacht worden alvorens tot definitieve
toekenning over te gaan;
c. bij de 1 e rapportage van de GGD over 2008 een inzicht wordt gegeven in een afzonderlijke begroting voor de
wettelijke taken en de markttaken;
d. een meerjarenbegroting wordt ontvangen op grond waarvan een onderbouwing zichtbaar wordt voor de te
verwachten ontwikkeling van de bijdrage per inwoner.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van

- 3 DEC. 2007

plv. voorzitter

, griffier
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Nr. 132A/GR(2007).
ADVIES over het voorstel tot het instemmen met de begrotingen 2007 en 2008 GGD Hollands Noorden onder
verwijzing naar de daarbij behorende gevoelens.

Aan de Raad.
In haar vergadering van 26 november 2007 heeft de commissie Maatschappelijk ontwikkeling het
bovengenoemde voorstel besproken.
De commissie adviseert unaniem positief over het voorste!.
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering
van 3 december 2007.

Den Heider, 26 november 2007.

commissie Maatschappelijk ontwikkeling

f'/f't'

P. Blank

F. B!ok
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