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 Zienswijze raad op jaarstukken 2014, 2015 en 2016  

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
In antwoord op uw brief, bij ons ingeboekt op 28 april 2015, stuknummer AI15.02501, delen wij u hierbij de 
zienswijze van de gemeenteraad Den Helder mee op de jaarstukken 2014, 2015 en 2016. 
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Jaarstukken 2014 

Bij de jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden hebben wij als 
zienswijze vastgesteld om aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD 
Hollands Noorden voor te stellen de Programmaverantwoording 2014 vast te stellen en het voordelig saldo 
ad € 285.000 toe te voegen aan de algemene reserve van de GGD Hollands Noorden. 
 
Herziene begroting 2015 
Bij de herziene begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden hebben wij 
als zienswijze vastgesteld om aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD 
Hollands Noorden voor te stellen de herziene begroting 2015 vast te stellen 
 

Begroting 2016 

Bij de begroting 2015 van de GGD Hollands Noorden hebben wij als zienswijze vastgesteld om aan het 
Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden voor te stellen de begroting 2016 van de GGD Hollands 
Noorden vast te stellen met inbegrip van  
- de algemene gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor 2016 van € 17,15 per inwoner (gelijk aan 2014 en 

2015); 
- de gemeentelijke bijdrage voor de 0-4 jarigen- en adolescentenzorg van € 53,60 per jeugdige van 0-19 

jaar (gelijk aan 2014 en 2015 minus € 9,83 lasten huisvestingslocaties JGZ); 
- de gemeentelijke bijdrage voor de Vangnet & Adviestaak m.b.t. de OGGZ in de Kop van Noord-Holland 

van € 1,25 per inwoner van de Kop van Noord-Holland (gelijk aan 2014 en 2015). 
De meerjarenbegroting 2016 – 2017 hebben wij voor kennisgeving aangenomen.  
 
Hoogachtend, 
Gemeenteraad van Den Helder, 
voorzitter 
Koen Schuiling 

 
 
 
 

griffier 
mr. drs. M. Huisman 

 
 
 
 

  


