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Zienswijze op de jaarstukken 2012, de begrotingswijziging 2013 en de begroting 2014 

Geachte heer, mevrouw, 
Hierbij informeren wij u over de zienswijze van de gemeenteraad op de jaarstukken 2012, de herziene 
begroting 2013 en de begroting 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden. 

Jaarstukken 2012 
Bij de jaarrekening 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden hebben wij de 
zienswijze vastgesteld om aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD 
Hollands Noorden voor te stellen de Programmaverantwoording 2012 vast te stellen en het nadelig 
resultaat ad € 555.349 te onttrekken aan de algemene reserve van de GGD Hollands Noorden. 

Herziene begroting 2013 
Bij de herziene begroting 2013 van de GGD Hollands Noorden hebben wij de zienswijze vastgesteld om 
aan het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden voor te stellen: 
1. De herziene begroting 2013 van de GGD Hollands Noorden vast te stellen. 
2. De hoogte van de gemeentelijke bijdragen in 2013 als volgt vast te stellen: 

- € 16,77 per inwoner als algemene gemeentelijke bijdrage; 
- € 0,72 per inwoner voor het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg; 
- € 0,69 per inwoner voor de mobiliteitspool; 
- € 1,24 per inwoner voor de openbare geestelijke gezondheidszorg; 
- een bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg 0 - 4-jarigen volgens de indicatoren van het rijk. 

3. Een voorbehoud te maken ten aanzien van een gemeentelijke bijdrage voor een extra contactmoment 
adolescenten in afwachting van een door de GGD op te stellen uitvoeringsplan. 

Begroting 2014 
Bij de begroting 2014 van de GGD Hollands Noorden hebben wij de zienswijze vastgesteld om aan het 
Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden voor te stellen: 
1. De begroting 2014 van de GGD Hollands Noorden vast te stellen. 
2. De hoogte van de gemeentelijke bijdragen in 2014 als volgt vast te stellen: 

- € 16,43 per inwoner als algemene gemeentelijke bijdrage; 
- € 0,72 per inwoner voor het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg; 
- € 0,54 per inwoner voor de mobiliteitspool; 
- € 1,25 per inwoner voor de openbare geestelijke gezondheidszorg; 
- een bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg 0 - 4-jarigen volgens de indicatoren van het rijk. 

3. Een voorbehoud te maken ten aanzien van een gemeentelijke bijdrage voor een extra contactmoment 
adolescenten in afwachting van een op te stellen uitvoeringsplan dat onze goedkeuring heeft. 
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De meerjarenbegroting 2014 - 2018 hebben wij voor kennisgeving aangenomen. 
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