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Raadsvergadering d.d.  : 13 juni 2016 

 

Besluit nummer   : RB16.0042 

 

Onderwerp  : Zienswijze op de jaarstukken 2015, de gewijzigde begroting 2016 en de 

programmabegroting 2017 van de GGD Hollands Noorden 

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO16.0056 van het college van burgemeester en wethouders van Den 

Helder van 6 juni 2016; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende vergadering van de regionale raadscommissie Noordkop op 

2 juni 2016; 

 

besluit: 

 

1. De zienswijze op de jaarrekening 2015, de herziene begroting 2016 en de programmabegroting 2017 van de 

GGD Hollands Noorden onder kenmerk AU16.04127 vast te stellen, inhoudende 

a. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2015 van de GGD en akkoord te gaan met het 

voorstel om het negatieve resultaat van € 176.380 te onttrekken aan de Algemene Reserve. 
b. Een positieve zienswijze te geven op de herziene begroting 2016 van de GGD en akkoord te gaan 

met het doorbelasten van de extra personele lasten voortvloeiend uit:  de gewijzigde cao - structureel € 230.000 en  het Individueel Keuzebudget - incidenteel € 780.000, 
met daarbij het beding dat niet akkoord wordt gegaan met de verhoging van de incidentele 

gemeentelijke bijdrage voor de kosten van de mobiliteitspool van € 150.000. De GGD wordt opgedragen 
deze kosten op te lossen binnen haar eigen begroting. 

c. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2017 en de GGD te adviseren om uiterlijk het derde 

kwartaal 2016 de taakstellende sluitpost zichtbaar te maken in de meerjarenbegroting. 

2. De zienswijze met betrekking tot de programmabegroting jaarrekening 2015, de herziene begroting 2016 en 

de programmabegroting 2017 van de GGD Hollands Noorden in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de 

GGD Hollands Noorden. 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 13 juni 2016. 

 

 

plv. voorzitter 

P.R. Reenders 

 
  

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


