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Doelstellingen 2021 

De komende jaren wil de GGD vanuit ‘Health in All Policies’ alle werkzaamheden 

inkaderen.  ‘Health in All Policies’ is een aanpak die door de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt gepromoot om het gezondheidsbeleid over 

beleidsdomeinen en -niveaus heen concreet te maken. In essentie gaat het erom om niet 

alleen de gezondheidszorgsector te betrekken in het beleid, maar ook andere sectoren 
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AANLEIDING  Op 13 december stuurde de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN) 

haar Kaderbrief 2021 aan uw raad met het verzoek om een zienswijze. In dit raadsvoorstel 

wordt een zienswijze aan u voorgelegd. Na kennisname van de zienswijzen van de 

gemeenteraden wordt de kaderbrief ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur 

van de GGD.  

KADER  Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden, Wet publieke 

Gezondheid,  Wet op de lijkbezorging, Wet op Kinderopvang. 

WIJ STELLEN VOOR  een positieve zienswijze af te geven over de Kaderbrief 2021 GGD NH. 

BEOOGD 

RESULTAAT  EN 

ONDERBOUWING 

 Algemeen 

De GGD bewaakt, beschermd, en bevorderd de gezondheid en veiligheid van alle 

inwoners in Noord-Holland Noord door: 

 gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief 

te verspreiden; 

 te beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid 

met preventie, bestrijding en voorlichting; 

 individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en 

andere spelers in de gezondheidszorg te bevorderen. 

 

De GGD levert diensten zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Ook 

worden aanvullende diensten uitgevoerd. Cijfers over de gezondheidssituatie op 

gemeente/wijkniveau zijn te vinden in de gezondheidsatlas  

https://ggdhn.buurtmonitor.nl/dashboard. 
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zoals sociale zaken, milieu en economie. Ook de landelijke nota publieke gezondheid 

(verwachte vaststelling april 2020) baseert zich op deze WHO aanpak.   

Onder deze kapstok wil de GGD de komende jaren inzetten op vier focuslijnen  

• Gezond opgroeien 

• Gezond ouder worden 

• Meedoen naar vermogen 

• Gezonde leefomgeving 

 

Verwachtingen 2022 – 2024 

In eerste instantie wordt ingezet op de focuslijnen Gezond Ouder worden en Gezonde 

Leefomgeving. De verwachting is dat door demografische ontwikkelingen deze focuslijnen 

in omvang zullen toenemen. Ook wordt de vraag naar/de behoefte aan een rol van de 

GGD in de geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie groter. Bijvoorbeeld de inzet van 

een wijk GGD'er, inzet door de GGD in het kader van de Wvggz, of een rol voor de GGD 

bij gecombineerde leefstijlinterventies (sinds 2019 opgenomen in de basisverzekering van 

de zorgverzekeraars). De GGD beweegt mee met de landelijke ontwikkelingen en dit zal 

resulteren in andere rollen/een ander dienstenpakket.  

 

Financiële gevolgen 

Op basis van het nu gepresenteerde financiële verloop wordt de gemeentelijke bijdrage 

alleen aangepast met de autonome ontwikkelingen, dus als gevolg van de loon- en 

prijsstijgingen en toename van het aantal inwoners in de taakuitvoering.  

De GGD heeft in de afgelopen periode een voorzichtig financieel beleid gevoerd en is 

terughoudend geweest met het participeren in maatschappelijke ontwikkelingen en 

investeringen in het op orde houden van de ondersteunende bedrijfsvoering als ICT 

(Informatiebeveiliging, privacy, informatie gestuurd werken) en HRM. Dit beleid heeft tot 

een (overwegend incidenteel) voordelig jaarresultaat voor 2019 geleid. Dit positieve 

resultaat biedt ruimte om na 2019  de bedrijfsvoering met name op het gebied van ICT op 

orde te houden.  Het is niet wenselijk om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands 

Noorden eenmalig te verlagen. De GGD doet een voorstel voor de bestemming van het 

resultaat bij de behandeling van de betreffende jaarstukken. 

 

Risico’s en weerstandsvermogen 

De meerjarenbegroting sluit jaarlijks met een overschot van € 180.000 om, conform het 

financieel herstelplan van de GGD, het eigen vermogen op te bouwen. Daarmee bouwt de 

GGD HN een algemene reserve op tot maximaal de norm van 2,5% van de jaarlijkse omzet.  

De inventarisatie van de jaarlijkse risico’s geeft aan dat deze ca. € 590.000 per jaar 

bedragen. De weerstandscapaciteit is met een ratio van 1,3 (minimum 1) voldoende om 

deze risico’s op te vangen. Mochten de risico’s zich voordoen dan heeft dat gevolgen voor 

het begrote jaarresultaat, waardoor de aanwas van de algemene reserve kan veranderen. 

 

 

KANTTEKENINGEN  Geen 

FINANCIËN  De totale bijdrage aan de GGD HN wordt voor 2021 geschat op € 1.228.000. Dit omvat 

zowel de GR-taken als de aanvullende taken van de GGD waaronder Veilig thuis en 
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Datum college: 14 januari 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

Kinderopvang.  

DUURZAAMHEID  N.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Er zijn geen andere mogelijkheden. 

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 GGD Hollands Noorden  is een belangrijke samenwerkingspartner bij het realiseren van  

diverse maatschappelijke opgaves vanuit het Pact van West-Friesland.   

COMMUNICATIE  N.v.t. 

VERVOLG  De zienswijze van uw gemeenteraad wordt meegedeeld aan het bestuur van de GGD 

Hollands Noorden. De concept Kaderbrief staat ter vaststelling geagendeerd voor de 

vergadering van het algemeen bestuur van 11  maart 2020.  De uitkomsten van de 

kaderbrief 2021 worden verwerkt in de begroting 2021. 

BIJLAGEN  1. Aanbiedingsbrief Kaderbrief GGD HN 2021 

2. Kaderbrief GGD HN 2021 


