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Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college,  

 

Op 14 april 2019 hebben wij u onze Jaarstukken 2019 aangeboden voor zienswijzen. Op 1 juli 2020 

heeft het algemeen bestuur van GGD Hollands Noorden vergaderd over de stukken. De zienswijzen die 

door de gemeenteraden zijn gegeven, vormden onderdeel van de beraadslaging. Alhoewel de tijdspanne 

krap was, zijn vrijwel alle zienswijzen van gemeenten tijdig ontvangen, waarvoor dank.  

Graag informeren wij u over de besluitvorming van het algemeen bestuur.  

 

Zienwijzen 

Uit de zienswijzen van uw gemeenteraden kwam naar voren dat ingestemd kon worden met de 

Jaarstukken 2019 en er breed draagvlak is voor de voorgestelde resultaatbestemmingen met 

uitzondering van de vorming van een bestemmingsreserve corona. Over de vorming van de 

bestemmingsreserve corona van € 284.000 liepen de zienswijzen uiteen. Het dagelijks bestuur heeft 

daarom voorgesteld de uiteenlopende zienswijzen in stemming te brengen. Het amendement 

ingediend door het lid van de gemeente Hoorn is uiteindelijk vrijwel unaniem aangenomen. Het 

amendement behelst dat kan worden ingestemd met de vorming van deze bestemmingsreserve onder 

voorwaarde dat deze alleen bedoeld is voor de kosten als gevolg van de coronacrisis die niet of niet 

geheel door het rijk worden vergoed en dat een eventueel positief saldo van deze reserve op 31 

december 2021 terugvloeit naar de gemeenten.  

Met de extra toevoeging aan de algemene reserve tot het maximum van 2,5% - overeenkomst de 

Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen - ontstaat een solide en gezonde financiële 

bij GGD Hollands Noorden. Wij zijn verheugd met deze brede steun.  

In de zienswijzen zijn ook een aantal verzoeken en/of suggesties gedaan vanuit de raden. In bijlage 1 

is daar door het dagelijks bestuur een reactie op gegeven, die we graag met u delen. Daarnaast is een 

overzicht van alle zienswijzen ter informatie bijgevoegd (bijlage 2).  

 

Besluit algemeen bestuur  

Het algemeen bestuur heeft met inachtneming van de zienswijzen het volgende besloten:   



1. Vaststellen van de Jaarstukken 2019 

2. Instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming:  

a. € 180.000 toevoeging aan algemene reserve 

b. € 164.000 toevoegen aan de egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma;  

c. € 745.000 extra toevoeging aan de algemene reserve tot het maximum van 2,5% 

3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve corona van € 284.000 onder voorwaarde 

dat deze alleen bedoeld is voor de kosten als gevolg van de coronacrisis die niet of niet geheel door 

het rijk worden vergoed en dat een eventueel positief saldo van deze reserve op 31 december 2021 

terugvloeit naar de gemeenten. 

 

Communicatie 

De vastgestelde Jaarstukken 2019 zijn aangeboden aan de provincie in het kader van het interbestuurlijk 

toezicht.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

dagelijks bestuur GGD Hollands Noorden,  

 

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

voorzitter,     secretaris/directeur publieke gezondheid 

  


