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Besluit nummer   : RB18.0047 

 

Onderwerp   : Jaarstukken 2017 en Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden 

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop van 7 juni 2018; 

 

besluit: 

 
1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2017 van de GGD Hollands Noorden en de daarin 

opgenomen:  

 de incidentele nacalculatie;  

 de voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van € 213.000 in mindering te brengen op 
de algemene reserve en een aparte bestemmingsreserve te vormen voor Veilig Thuis waaraan een 

bedrag wordt onttrokken van € 6.000);  
 de structurele doorwerking van de afwijking van de loonindex 2017 in de herziene begroting 2018 

uitsluitend voor het jaar 2018 toe te kennen, omdat hier in het indexpercentage 2019 al op is 

geanticipeerd. 

2. Een positieve zienswijze afgeven voor de programmabegroting 2019, met uitzondering van de structurele 

bijdrage voor Veilig Thuis.  

3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2019-2022. 

 

In de zienswijze op te nemen dat de GGD Hollands Noorden verzocht wordt: 

4. Een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 2e bestuursrapportage, zodat bij de 

jaarrekening geen afwijkingen gemeld hoeven te worden die al eerder in beeld waren. 

5. Voor 1 september 2018 met een concreet plan van aanpak te komen voor het verbeteren van de financiële 

positie (inlopen van de negatieve algemene reserve en sluitende exploitatie) en de bedrijfsvoering (t.a.v. 

ziekteverzuim en Veilig Thuis). 

6. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting te voorzien. 

7. De begroting voor Veilig Thuis, inclusief de daartoe behorende overhead, te ontvlechten uit de 

programmabegroting 2019. Deze aanpassing te presenteren bij de eerstvolgende begrotingswijziging.  

8. Voor 1 september 2018 de maatschappelijke resultaten te benoemen voor de beschreven speerpunten en 

de resultaten te concretiseren. 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 9 juli 2018. 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling 

 
  

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


