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CC:  
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Betreft: Advies jaarstukken 2014, herziene begroting 2015 
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Aanwezig: 
Irene Teerhuis (Alkmaar), Edith de Jonge (Heerhugowaard), Eelke Freerkstra (SED-WF), Stef Winter (Schagen), 
Edwin Burger (Hoorn), Hans Smit (GGD), Rients Dijkstra (GGD) en Walter v.d. Berg (GGD). 
 
Afwezig met afbericht: 
Robert Dings (Den Helder) 

 

Geachte Directie en DB-leden van de GGD Hollands Noorden, 

 

Op woensdagochtend 1 april 2015 zijn in het overleg van de Klankbordgroep Financiën GGD Hollands Noorden de 
concept jaarstukken 2014, de concept herziene begroting 2015 en de concept programmabegroting 2016 besproken 
Onderstaand treft u per cyclusdocument het advies van de Klankbordgroep aan, waarbij wordt opgemerkt dat de 

Klankbordgroep, gezien haar financiële specialisme, uitsluitend advies uitbrengt over de financiële onderdelen van 
bovengenoemde cyclusdocumenten.  

Ten tijde van het aanbieden van bovengenoemde cyclusdocumenten aan de deelnemende gemeenten zal, ten behoeve van 
het uitbrengen van een zienswijze door de gemeenteraden op deze stukken, door de Klankbordgroep nog een concept 
zienswijze worden opgesteld. Wij zullen de beleidsinhoudelijke beoordeling van bovengenoemde cyclusdocumenten door 

enkele beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten daarin zoveel als mogelijk integreren. 

 

Algemeen advies: In de aanbiedingsbrief van de jaarstukken 2014 en de programmabegroting 2016 enkele politiek 

gevoelige onderwerpen zoals het verloop van de mobiliteitspool en de voortgang van de 

ombuigingstaakstellingen nader toe te lichten. 

 

Concept jaarstukken 2014 

Enkele kleine tekstuele aanpassingen zijn in het overleg besproken en worden door de GGD verwerkt in het document. Na 
verwerking daarvan geven de concept jaarstukken 2014 geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

 

Advies:  In te stemmen met de concept jaarstukken 2014 

 

Concept herziene begroting 2015 

De herziene begroting 2015 is opgesteld omdat er sprake is van diverse mutaties ten opzichte van de vastgestelde primitieve 

begroting 2015. De Klankbordgroep heeft geadviseerd om als toelichting een tabel op te nemen van de mutaties en daarbij 
aan te geven of deze een incidentele of structurele doorwerking hebben op de begroting. Enkele kleine tekstuele 
aanpassingen en/of toelichtingen zijn besproken en worden door de GGD verwerkt in het document. Na verwerking 
daarvan geeft de concept herziene begroting 2015 geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

 

Advies: In te stemmen met de concept herziene begroting 2015 
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Concept programmabegroting 2016 

Enkele kleine tekstuele aanpassingen en/of benodigde aanvullende toelichtingen zijn besproken en worden door de GGD 
verwerkt in het document. Dit betreft de toelichting op de financiën bij de programma’s. Tevens is afgesproken de kosten en baten van het onderdeel “Veilig Thuis” binnen het programma “Kwetsbare Burger” afzonderlijk inzichtelijk te maken.De 

Klankbordgroep heeft haar zorg uitgesproken over de gepresenteerde meerjarenraming 2016-2019 die over alle vier de 
gepresenteerde jaren een negatief resultaat laat zien. Gemeenten kunnen om die reden onder verscherpt toezicht van de 
Provincie komen te staan. De Klankbordgroep vraagt zich af of dat ook van toepassing is op de GGD. Na verwerking van 
de bespreekpunten geeft de concept programmabegroting 2016 geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

 

Advies: In te stemmen met de concept programmabegroting 2016 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de Klankbordgroep Financiën GGD Hollands Noorden, 

 

Eelke Freerkstra en Edwin Burger 

 

 


