
 

 

RAADSVOORSTEL 

 

 

  

 

 

 

 

DATUM  6 februari 2023 
DOCUMENTNUMMER  22.0003076 

ZAAKNUMMER  ZK22002561 
PORTEFEUILLEHOUDER  M. van Kampen 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Zorg en voorzieningen 
ONDERWERP  RV Zienswijze Financieel herstelplan GGiD GGD Hollands Noorden                                             

AANLEIDING   
Op 2 november 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden (HN) 

besloten te stoppen met het GGiD project. De gemeenteraden zijn hierover via een 

raadsinformatiebrief d.d. 3 november geïnformeerd.  

 

Proces zienswijze 

Naast het besluit om te stoppen met GGiD project heeft het Algemeen Bestuur ook 

besloten het Dagelijks Bestuur opdracht te geven om een voorstel te doen tot wijziging van 

de begroting 2023 GGD HN met als doel de financiële consequenties van het besluit om te 

stoppen op te vangen en dit zo spoedig mogelijk na de besluitvorming op 2 november 2022 

voor zienswijze in procedure te brengen. 

 

Het Dagelijks Bestuur van de GGD HN heeft vervolgens op 14 december 2022 het Financieel 

herstelplan GGiD aangeboden aan de gemeenten. Dit betekent dat de gemeenteraad voor 

1 maart 2023 een zienswijze af dient te geven. De besluiten van de 16 gemeenteraden 

wordt medegedeeld aan de GGD HN. Het Algemeen Bestuur van de GGD behandelt het 

Financieel herstelplan GGiD en de ingediende zienswijzen op 15 maart 2023.   

 

Het Dagelijks Bestuur heeft er voor gekozen het Financieel herstelplan GGiD GGD HN 

gelijktijdig met de aanbieding van de kadernota 2024 GGD HN voor zienswijze aan te 

bieden. 

KADER   
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving. 
 Wet publieke gezondheid 
 Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden 
 Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 34b en artikel 35 lid 3)  
 Besluit Begroting en Verantwoording 

 

WIJ STELLEN VOOR  1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van het Financieel herstelplan GGiD: 

a. in te stemmen met herstel van de financiële positie van de GGD HN volgens het 

midden scenario, met een voorkeur voor het spreiden van de lasten over 4 jaar. 

2. Deze zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD HN 

    kenbaar te maken.                                                                  

   

BEOOGD RESULTAAT  Via een zienswijzeprocedure worden gemeenteraden tijdig in positie gebracht om te 

kunnen bijsturen (kaderstellende rol). Daarnaast krijgt het bestuur van de GR richting voor 
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de uitwerking van het Financieel herstelplan voor de concept begroting 2024 en verder.  

 

ONDERBOUWING   

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van het Financieel herstelplan GGiD: 

a. in te stemmen met herstel van de financiële positie van de GGD HN volgens het 

midden scenario, met een voorkeur voor het spreiden van de lasten over 4 jaar. 

2. Deze zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD 

HN kenbaar te maken. 
 

Financieel herstelplan overleggen 

Op grond van het Gemeenschappelijk toezichtkader 2020 gemeenten (GTK 2020 

gemeenten), dat ook van toepassing is op gemeenschappelijke regelingen, moet GGD HN 

aan de Provincie Noord-Holland (toezichthouder) een herstelplan overleggen dat voorziet 

in de aanzuivering van de algemene reserve binnen de periode van de meerjarenbegroting 

2023-2026.  

 

Door dit herstelplan aan te bieden aan de deelnemers voor zienswijze geeft de GGD HN 

invulling aan het besluit van het Algemeen Bestuur om het Dagelijks Bestuur opdracht te 

geven om een voorstel te doen tot wijziging van de begroting 2023 GGD HN met als doel 

de financiële consequenties van het besluit om te stoppen op te vangen en dit zo spoedig 

mogelijk na de besluitvorming op 2 november 2022 voor zienswijze in procedure te 

brengen. Vervolgens dient de begrotingswijziging uiterlijk in april 2023 ter vaststelling te 

worden aangeboden. 

 

Hieronder treft u een toelichting op de voorgestelde zienswijze 

Het besluit om te stoppen met GGiD project heeft tot gevolg dat GGD HN de opgebouwde 

balanswaarde, ter hoogte van € 3.923.290, moet afboeken en deze volledig als last in de 

exploitatie 2022 moet verwerken. Als gevolg hiervan wordt GGD HN ultimo 2022 

geconfronteerd met een negatieve algemene reserve en een negatief weerstandsvermogen. 

Om de financiële positie van de GGD HN op orde te brengen zijn 3 varianten uitgewerkt, 

een minimale variant, een midden variant en een maximale variant, die voorzien in en 

aanzuivering van de algemene reserve door de deelnemers.  

 

In de midden variant zet GGD HN € 373.500 van het beschikbare eigen vermogen in en 
behoudt zij de mogelijkheid om voor € 611.500 tegenvallers op te vangen en risico’s uit de 
begroting 2023 af te dekken. Mede gezien de voorgestelde zienswijze op de kadernota 

2024 heeft deze variant de voorkeur. Met de midden variant wordt voorgesteld om: 

- de deelnemersbijdrage 2023 naar rato van het aantal inwoners per 1 januari 2022 

éénmalig te verhogen met een bedrag van € 3.549.790 en dit bedrag te storten in de 
algemene reserve;  

- de deelnemers in staat te stellen de eenmalige bijdrage in 4-jaarlijkse termijnen te 

voldoen en hier zo nodig nadere afspraken over te maken;  

- de bestemmingsreserve corona op te heffen en het saldo ad € 284.000 toe te voegen aan 
de algemene reserve;  

- de onttrekking ad € 123.000 voor infectieziektepreventie uit de algemene reserve in 
2023, via de 1e Burap 2023, ongedaan te maken, onder verrekening met een verhoogde 

rijksbijdrage ter zake. 
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In de maximale variant zet de GGD HN haar maximale eigen vermogen, ter hoogte van 

€ 985.000, in en vraagt om een eenmalige deelnemersbijdrage van € 2.938.290.  
In de minimale variant wordt voorgesteld de afboeking GGiD, ter hoogte van € 3.923.290 
volledig ten laste te brengen van de deelnemers.  

 

Financieel Koggenland 

Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de GGD HN op 15 maart 2023 kan de totale 

extra bijdrage € 2.938.290 (variant 1), € 3.549.790 (variant 2) of € 3.923.290 (variant 3) 
bedragen. Voor Koggenland betekent dit een extra bijdrage van respectievelijk € 101.202,  

€ 122.263 of € 135.128.  

 

Het zienswijzevoorstel aan de raad is in te stemmen met het voorgestelde midden scenario 

(variant 2) en de lasten te spreiden over vier jaar. Dit betekent voor de gemeente 

Koggenland totaal een bedrag van € 122.263 en voor 4 jaar een jaarlijkse last van € 30.566.  

KANTTEKENINGEN   
Indien het de GGD HN niet lukt om, blijkend uit een herstelplan, de financiële positie 

binnen vier jaar op orde te brengen, volgt preventief toezicht van de provincie. 

Alternatieve mogelijkheden voor het op orde brengen van de financiële positie van de GGD 

HN zijn het maximale en het minimale scenario uit het Financieel herstelplan GGiD.  

FINANCIËN   
Het zienswijze voorstel aan de gemeenteraad is in te stemmen met het voorgestelde 

midden scenario (variant 2) van totaal € 122.263 en de lasten te spreiden over vier jaar. Dit 

betekent voor de gemeente Koggenland voor 4 jaar een jaarlijkse last van € 30.566. Wij zijn 
voornemens om een verplichting in de gemeentelijke jaarrekening 2022 op te nemen (ten 

laste van het jaarrekeningresultaat 2022). De bijdrage aan de GGD HN wordt in 4-jaarlijks 

gelijke termijnen uitbetaald. 

DUURZAAMHEID   

N.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

  

Het is niet mogelijk om een betrouwbare financiële inschatting te maken voor een 

alternatief.  

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

  

In opdracht van de gemeenteraden is hard gewerkt aan het formuleren van de 

maatschappelijke opgaven in West-Friesland. De gemeenschappelijke regelingen spelen 

daarin een belangrijke rol binnen de door de zeven gemeenteraden vastgestelde thema’s. 

COMMUNICATIE   

Het besluit over de zienswijze Financieel herstelplan wordt schriftelijk (digitaal) 

meegedeeld aan het Dagelijks Bestuur van de GGD HN.  Het Dagelijks Bestuur formuleert 

een bestuurlijke reactie op de zienswijzen. Het Dagelijks Bestuur legt het Financieel 

herstelplan GGiD op 15 maart 2023 ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur van de 

GGD HN, met daarbij de zienswijzen en de bestuurlijke reactie van het Dagelijks Bestuur op 
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Datum college: 17 januari 2023 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

de zienswijzen.  

VERVOLG   

Zie hierboven. 

BIJLAGEN  1. Aanbiedingsbrief Financieel herstelplan GGiD GGD Hollands Noorden 

2. Financieel herstelplan GGiD 


