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Onderwerp:  Zienswijze van de raad op de herziene begroting 2015 van de GGD Hollands Noorden 

 

Gevraagd besluit: 

1. Een positieve zienswijze op de herziene begroting 2015 van de GGD Hollands Noorden vast te stellen 

onder kenmerk AU15.04905. 

2. De zienswijze met betrekking tot de herziene begroting 2015 van de GGD Hollands Noorden in te 

dienen bij het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden.    

 

Publiekssamenvatting 

Wij hebben van de GGD Hollands Noorden een herziene begroting 2015 ontvangen. De reden is, dat er ten 

opzichte van de vorig jaar vastgestelde begroting onvoorziene wijzigingen in zowel de lasten als de baten zijn 

opgetreden. Dit leidt tot een verwacht tekort van € 294.000. De GGD stelt voor dit tekort ten laste te brengen 

van de algemene reserve van de GGD. De gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze op de herziene 

begroting 2015 te geven. De zienswijzen van alle 17 gemeenteraden in het werkgebied van de GGD worden 

aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de GGD, dat op 2 juli een besluit neemt over de jaarstukken. De 

wethouder gezondheidsbeleid vertolkt in het AB het standpunt van de gemeente Den Helder. 

 

Inleiding 

Wij hebben van de GGD Hollands Noorden een herziene begroting 2015 ontvangen. De reden is, dat er ten 

opzichte van de vorig jaar vastgestelde begroting onvoorziene wijzigingen in zowel de lasten als de baten zijn 

opgetreden. Deze leidt tot een verwacht tekort van € 294.000. De GGD stelt voor dit tekort ten laste te brengen 

van de algemene reserve van de GGD. Ingevolge artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 

kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de herziene begroting naar voren 

brengen bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling. Besluitvorming vindt plaats in de 

vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD van 2 juli 2015. Uiterlijk 25 juni 2014 moeten de raden 

hun zienswijze op de herziene begroting 2015 bij de GGD indienen. De wethouder gezondheidsbeleid is lid van 

het AB GGD en zal in het AB het standpunt van Den Helder vertegenwoordigen.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn politieke rol te vervullen in het besluitvormingsproces 

over de herziene begroting 2015 in het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden.  

 

Kader 

• De Wet publieke gezondheid: hierin zijn de wettelijke taken van de gemeente vastgelegd op het gebied van 

de publieke gezondheid. 

• De Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden; in artikel 25 is bepaald dat de jaarrekening voor 

een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gezonden. 

 

Argumenten 

Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in juli 2014 de begroting 2015 vastgesteld. In de loop van het jaar 

hebben zich onvoorziene ontwikkelingen voorgedaan die een herziening van de begroting noodzakelijk maken.  
De gewijzigde begroting sluit met een tekort van € 294.000. Daar het hier een eenmalig tekort betreft dat vooral 
veroorzaakt wordt de afkoop van de huur voor het pand Maelsonstraat, stelt de GGD voor dit tekort te dekken 
uit de algemene reserve van de GGD. De algemene reserve per eind 2014 is voldoende om dit tekort op te 
vangen. 
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De herziene begroting 2015  is door de bovengemeentelijke financiële klankbordgroep GGD beoordeeld aan de 

hand van het Toetsingskader Gemeenschappelijke Regelingen dat door de raad is vastgesteld. De 

voorgestelde wijzigingen zijn door de GGD overgenomen. De klankbordgroep adviseert om in te stemmen met 

de herziene begroting.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. De vaststelling van de jaarstukken van de 

GGD Hollands Noorden is gerelateerd aan de gemeentelijke begroting en op grond van het bepaalde in artikel 

2, sub e (vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en rekening) van de Referendumverordening 

Den Helder 2012, niet referendabel. 

 

Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties voor de gemeenten. De mutaties hebben, gezien de hoogte van de 

algemene reserve van de GGD, geen invloed op de voor 2015 eerder vastgestelde algemene bijdrage per 

inwoner en de bijdrage voor 0-4 jarigen & adolescenten per 0-19 jarigen. 

 

Communicatie 

De zienswijze van de gemeenteraad wordt schriftelijk meegedeeld aan de GGD Hollands Noorden middels de 

in concept bijgevoegde brief AU15.04905. 

 

Realisatie 

Besluitvorming over de herziene begroting 2015 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 

de GGD op 2 juli 2015. De wethouder gezondheidsbeleid zal hier het standpunt van de gemeenteraad van Den 

Helder verwoorden. 
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