
  

 

 

Bijlage 1 bestuurlijke reactie op zienswijzen Jaarstukken 2021 GGD Hollands Noorden  

  

nr Gemeenten Zienswijze  Reactie DB 

1 Alkmaar, Drechterland, 

Dijk en Waard  

 

Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken/Jaarrekening 

2021 van de GGD Hollands Noorden  

Het dagelijks bestuur neemt hier kennis van.  

2 Bergen, Castricum, 

Enkhuizen, Heiloo, 

Hoorn, Koggenland, 

Opmeer, en Stede Broec 

 

Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 

Jaarstukken/Jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden. 

Het dagelijks bestuur neemt hier kennis van.  

3 Den Helder, Hollands 

Kroon, Schagen en Texel 

 

In te stemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden Het dagelijks bestuur neemt hier kennis van.  

4 Den Helder, Hollands 

Kroon, Schagen en Texel 

 

in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming  

 

Het dagelijks bestuur neemt hier kennis van.  

5 Medemblik  Kennis te nemen van het uitbrengen van een positieve zienswijze op de 

Jaarrekening 2021 

 

Het dagelijks bestuur neemt hier kennis van.    

6 Bergen  Vanuit de raad wordt een compliment gegeven voor de inzet van GGD 

tijdens de coronacrisis. 

Het dagelijks bestuur zal dit positieve signaal overbrengen naar de 

organisatie.  

  



  

 

 

Bijlage 2: Overzicht zienswijzen jaarstukken GGD Hollands Noorden  

 

Hieronder volgt een overzicht van de reacties van de diverse gemeenten op de jaarstukken.  

 

Gemeenteraad Raads-

behandeling 

Zienswijze jaarrekening 2021 

Alkmaar 23 juni 2022 geen zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2021 van de GGD Hollands Noorden;  

Bergen 7 juni 2022 Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2021 van de GGD Hollands Noorden waarbij een compliment wordt 

gegeven voor de inzet van GGD tijdens de coronacrisis.  

Castricum 16 juni 2022 Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2021 van de GGD Hollands Noorden. 

Drechterland 4 juli 2023 Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021.  

Dijk en Waard 7 juni 2022 Geen zienswijze in de dienen voor de jaarrekening 2021 GGD HN.  

Enkhuizen 21 juni 2022 De raad geeft een positieve zienswijze af op de jaarstukken 2021 van de GGD Hollands Noorden. 

Heiloo 21 juni 2022 Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2021 van de GGD Hollands Noorden.  

Den Helder 13 juni 2022 In te stemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming.  

Hollands Kroon 9 juni 2022 in te stemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming; 

Hoorn 21 juni 2022 Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2021 GGD Hollands Noorden 

Koggenland 20 juni 2022 In te stemmen een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2021 van de GGD Hollands Noorden. 

Medemblik 23 juni 2022 Kennis te nemen van het uitbrengen van een positieve zienswijze op de Jaarrekening 2021 

Opmeer 23 juni 2022 Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2021 van de GGD Hollands Noorden.  

Schagen 21 juni 2022 Instemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming 

Stede Broec 30 juni 2022 Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021.  

Texel  22 juni 2022 In te stemmen met de Jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatsbestemming.  

 

 


