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Geacht college, geachte raad,  

 

Op 14 april 2022 hebben wij de Jaarstukken 2021 van GGD Hollands Noorden aangeboden aan de 

gemeenteraden voor zienswijzen. De Jaarstukken 2021 zijn besproken in de vergadering van het algemeen 

bestuur van 6 juli jongstleden. De door uw raden ingediende zienswijzen maakten deel uit van deze 

beraadslaging. Graag informeren wij u over de besluitvorming.  

 

Het algemeen bestuur heeft conform het voorstel het volgende besloten:  

1. Vaststellen van de Jaarstukken 2021 

2. In te stemmen met de resultaatbestemming en het positieve resultaat van € 90.000 tot te voegen aan de 

algemene reserve 

3. In te stemmen met het aanhouden van de bestemmingsreserve Corona ad € 284.000 

4. De Jaarstukken 2021 na vaststelling aan te bieden aan de provincie Noord-Holland 

5. Gemeenteraden op de hoogte stellen van de besluitvorming 

 

Op de zienswijzen van uw raden is door het dagelijks bestuur een (bestuurlijk) reactie gegeven, die in het 

algemeen bestuur ook onderdeel uitmaakte van de bespreking en besluitvorming in het algemeen bestuur. In 

de bestuurlijke reactie is aangegeven hoe met de zienswijzen wordt omgegaan. Het algemeen bestuur heeft de 

bestuurlijke reactie onderschreven. Het overzicht van alle zienswijzen en de bestuurlijke reactie op de 

zienswijzen zijn ter informatie bij deze brief gevoegd.  

 

De Jaarstukken 2021 zijn in verband met het Interbestuurlijk Toezicht op 8 juli 2021 aan de provincie Noord-

Holland toegezonden.  

 

Met vriendelijke groet,  

het dagelijks bestuur,  

 

 
 
 
 
P.J.R. Kos     E.J. Paulina, 

voorzitter,      secretaris.    


