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Bijlage 1 bestuurlijke reactie op zienswijzen 

  

nr Gemeenten Zienswijze  Reactie DB 

1 Alkmaar, Bergen, 

Castricum, Heiloo,  

GGD te verzoeken om in de verantwoording 2020 

ook de maatschappelijke effecten op de 

samenleving op te nemen en hiervoor gebruik te 

maken van monitorinformatie uit 

gezondheidsonderzoeken.  

 

Dit wordt al opgepakt door GGD HN. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van 

een dashboards als aanvulling op de website www.gezondnhn.nl. In dit nieuwe 

dashboard worden de documenten van de P&C cyclus aangevuld en relevante 

monitorinfo toegevoegd. 

 

2 Alkmaar, Bergen, 

Castricum, 

Drechterland, 

Enkhuizen, 

Heerhugowaard, 

Heiloo, Den Helder, 

Hollands Kroon, 

Hoorn, Koggenland, 

Medemblik, 

Langedijk, Opmeer, 

Schagen, Stede Broec, 

Texel 

in te stemmen met de voorgestelde 

resultaatbestemmingen algemene reserve, 

egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma en 

extra toevoeging algemene reserve te 

ondersteunen. 

Het dagelijks bestuur heeft met genoegen kennis genomen van het brede 

draagvlak voor het versterken van de financiële positie van GGD HN met de 

voorgestelde resultaatbestemmingen.   

3a Alkmaar, Bergen, 

Castricum, Langedijk,  

Den Helder, Hollands 

Kroon en Texel 

De voorgestelde vorming van een 

bestemmingsreserve Corona niet te ondersteunen 

en de GGD te verzoeken om het resterende 

positieve saldo terug te laten vloeien naar de 

deelnemende gemeenten. En hiervoor de 

verdeelsleutel te hanteren die geldt voor de 

algemene bijdrage gemeenten. 

De zienswijzen (onder punt 3a t/m 3d) over de voorgestelde 

resultaatbestemming zijn divers. Over de resultaatbestemming algemene reserve 

en de egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma zijn de gemeenten het eens. 

  

Er is geen uniformiteit in de zienswijzen over de Coronareserve. Een aantal 

gemeenten steunt de vorming van een coronareserve niet, een aantal gemeenten 

wil dit onder voorbehoud (terugbetaling niet bestede middelen) vormen en een 

aantal gemeenten stemt in met de vorming van de coronareserve.  

http://www.gezondnhn.nl/
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nr Gemeenten Zienswijze  Reactie DB 

Het dagelijks bestuur stelt daarom voor om de verschillende zienswijzen als 

amendement op het voorstel te beschouwen en deze in stemming te brengen in 

de vergadering van het algemeen bestuur.  

3b Drechterland, 

Enkhuizen, Hoorn, 

Opmeer, Stede Broec 

aan de bestemmingsreserve corona de 

voorwaarden te verbinden dat deze alleen bedoeld 

is voor 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; 

Zie beantwoording onder punt 3a 

3c Heerhugowaard, 

Heiloo, Medemblik, 

Koggenland, Schagen 

Heerhugowaard, Heiloo, Koggenland: stemt in met 

€ 284.000 als bestemmingsreserve Coronacrisis.  

Zie beantwoording onder punt 3a 

Schagen: stemt in met de keuze om het positieve 

saldo in een reserve bij de GGD te laten 

Medemblik: in te stemmen met de voorgestelde 

bestemming van het resultaat 

Heerhugowaard aanvullend: Wanneer de kosten 

hoger uitvallen dan de bestemmingsreserve, 

worden deze extra kosten ten laste van de 

algemene reserve gebracht. Blijft er geld over in de 

bestemmingreserve Coronacrisis, dan zal het 

bedrag worden uitgekeerd aan de deelnemende 

gemeenten.  

4 Amendement lid AB 

gemeente 

Heerhugowaard 

dit amendement is bij de behandeling van de 

Kadernota ingediend, maar is aangehouden tot de 

behandeling van jaarstukken. Het amendement 

behelst dat de middelen die voor het 

Rijksvaccinatieprogramma (RVP) bedoeld zijn daar 

Het dagelijks bestuur deelt dit standpunt. De vorming van de voorgestelde 

egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma komt geheel tegemoet aan het 

amendement van de gemeente Heerhugowaard. De vorming van deze 

egalisatiereserve wordt breed gesteund.   
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nr Gemeenten Zienswijze  Reactie DB 

ook aan worden besteed en het bedrag dat niet 

besteed is, te storten in een egalisatiereserve. 

5 Alkmaar, Bergen, 

Castricum, 

Drechterland, Heiloo, 

Den Helder, Hollands 

Kroon, Hoorn, 

Medemblik, Opmeer, 

Schagen, Stede Broec, 

Texel 

 

alles in het werk te stellen om voor de jaarrekening 

2021 een goedkeurende verklaring voor 

getrouwheid en rechtmatigheid te ontvangen. 

Een en ander werd veroorzaakt door tekortkomingen bij contracten uit het 

verleden. De GGD heeft inmiddels de tekortkomingen bij  het naleven van de 

inkoopregels opgelost. De doorlopende contracten, die hebben gezorgd voor de 

oordeelsonthouding zijn inmiddels opnieuw aanbesteed in 2019 dan wel worden 

nog opnieuw aanbesteed in 2020, waarmee de tekortkomingen op termijn 

worden opgelost.  

 

6a Medemblik De GGD te verzoeken om ons bij de vaste 

rapportagemomenten te informeren over de corona 

gerelateerde zaken, de financiële consequenties 

hiervan en de inzet van de nieuw gevormde 

bestemmingsreserve coronavirus. 

GGD Hollands Noorden heeft gelijktijdig met het uitbrengen van de 1e 

Bestuursrapportage ook een Financiële rapportage GGD en Covid opgesteld. In 

deze aparte financiële rapportage worden meerkosten en gevolgkosten 

inzichtelijk gemaakt en ingegaan op de financiële stand van zaken rond e kosten 

en compensatie voor Covid-19. De 1e rapportage is een tussenrapportage én een 

momentopname, maar desondanks wil GGD HN hier transparant over zijn. Op dit 

moment is nog niet bekend hoe de bevoorschotting van het rijk er uit ziet.  

 

6b Langedijk GGD verzoeken om de gemeente op de hoogte te 

houden van de consequenties van de extra inzet en 

verlies aan inkomsten door de Coronacrisis 

Zie beantwoording onder punt 6a  
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Bijlage 2: overzicht zienswijzen gemeenten   

 

Overzicht zienswijzen jaarstukken GGD Hollands Noorden (ten behoeve van AB 10 juli 2019) 

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

 

Gemeenteraad Raads-

behandeling 

Zienswijze jaarrekening 2019 

Alkmaar 

 

25 juni 2020 

 

1. De raad verzoekt om in de verantwoording 2020 ook de maatschappelijk effecten op de samenleving op te nemen en 

hiervoor gebruik te maken van monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken.  

 

2. De raad verzoekt de GGD om alles in het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring voor 

getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen.   

 

3. De raad ondersteunt de voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve, egalisatiereserve 

Rijksvaccinatieprogramma en extra toevoeging algemene reserve. De voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve 

corona ondersteunt de raad niet en verzoekt de GGD om het resterende positieve saldo terug te laten vloeien naar de 

deelnemende gemeenten. De raad verzoekt hiervoor de verdeelsleutel te hanteren die geldt voor de algemene bijdrage 

gemeenten. 
 

Bergen 16 juni 2020 De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2019 van de GGD 

Hollands Noorden: 

a. De voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve, egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma en extra 

toevoeging algemene reserve te ondersteunen. De voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve Corona niet te 

ondersteunen en de GGD te verzoeken om het resterende positieve saldo terug te laten vloeien naar de deelnemende 

gemeenten. En hiervoor de verdeelsleutel te hanteren die geldt voor de algemene bijdrage gemeenten. 

b. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om in de verantwoording 2020 ook de maatschappelijke effecten op de 

samenleving op te nemen en hiervoor gebruik te maken van monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken. 

c. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om alles in het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 2021 een goedkeurende 

verklaring voor getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen. 

Castricum 18 juni 2020 De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2019 van de GGD Hollands Noorden:  
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a. De voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve, egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma en extra 

toevoeging algemene reserve te ondersteunen. De voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve Corona niet te 

ondersteunen en de GGD te verzoeken om het resterende positieve saldo terug te laten vloeien naar de deelnemende 

gemeenten. En hiervoor de verdeelsleutel te hanteren die geldt voor de algemene bijdrage gemeenten.  

b. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om in de verantwoording 2020 ook de maatschappelijke effecten op de 

samenleving op te nemen en hiervoor gebruik te maken van monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken.  

c. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om alles in het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 2021 een goedkeurende 

verklaring voor getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen.  
Drechterland 

 

2 juli 2020 a. een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2019 en in te stemmen met de wijze waarop het positieve 

rekeningresultaat 2019 wordt bestemd;   

b. aan de bestemmingsreserve corona de voorwaarden te verbinden dat deze alleen bedoeld is voor 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;  

c. aan de GGD te verzoeken om vanaf de jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én 

rechtmatigheid te ontvangen;  

Enkhuizen 16 juni 2020 De raad geeft een positieve zienswijze af op de jaarstukken 2019, onder de volgende voorwaarden: 

I. Deze bestemmingsreserve is alleen bedoeld voor kosten als gevolg van de coronacrisis die in 2020 of 2021 niet of 

niet geheel door het rijk worden gecompenseerd; 

II. Een eventueel positief saldo van deze reserve op 31 december 2021 vloeit terug naar de gemeenten. 

 

Heerhugowaard 2 juni 2020 onderstaande zienswijze af te geven over de jaarstukken 2019 van de GGD Hollands Noorden en daarbij voor te stellen om bij 

de jaarrekening 2019 de volgende reserveringen toe te voegen:  

a. €180.000 toevoeging aan de algemene reserve; en de volgende resultaatbestemmingen voor:  

b. € 164.000 toevoegen aan de egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma;  

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

d. € 284.000 als bestemmingsreserve Coronacrisis. Wanneer de kosten hoger uitvallen dan de bestemmingsreserve, 

worden deze extra kosten ten laste van de algemene reserve gebracht.  

Blijft er geld over in de bestemmingreserve Coronacrisis, dan zal het bedrag worden uitgekeerd aan de deelnemende 

gemeenten;  

 



  

 Jaarrekening en Programmaverantwoording 2019 GGD Hollands Noorden   

 Bestuurlijke reactie op zienswijzen (bijlage 1) en overzicht alle zienswijzen (bijlage 2) 

Bijlage bij brief 20200713_best      pagina 6 

 

Heiloo  15 juni 2020 De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2019 van de GGD Hollands 

Noorden: 

a. De voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve, egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma en extra 

toevoeging algemene reserve te ondersteunen. De voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve eveneens te 

steunen en het resterende positieve saldo zijnde € 284.000 daartoe in te zetten . 

b. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om in de verantwoording 2020 ook de maatschappelijke 

effecten op de samenleving op te nemen en hiervoor gebruik te maken van monitorinformatie uit 

gezondheidsonderzoeken. 

c. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om alles in het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 

2021 een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen. 

Den Helder 

 

29 juni 2020 

Verzet naar 

30 juni 2020 

1. eventueel voorzien van een advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop, een positieve zienswijze in te dienen op 
de jaarstukken 2019 GGD HN met inachtneming: 

• In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve, egalisatiereserve Rijksvaccinatie-

programma en extra toevoeging algemene reserve.  

• Niet in te stemmen met de voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve Corona. 

 

2. Daarbij de GGD HN te verzoeken: 

• Het resterende positieve saldo van de bestemmingsreserve Corona terug te laten vloeien naar de deelnemende 

gemeenten en hiervoor de verdeelsleutel te hanteren die geldt voor de algemene bijdrage gemeenten.  

• Alles in het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én 

rechtmatigheid te ontvangen. 

Hollands Kroon 17 juni 2020 Op de Jaarstukken 2019 GGD de volgende zienswijze af te geven:  

a. De raad ondersteunt de voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve, egalisatiereserve 

Rijksvaccinatieprogramma en extra toevoeging algemene reserve. De voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve 

Corona ondersteunt de raad niet en  verzoekt de GGD om het resterende positieve saldo terug te laten vloeien naar de 

deelnemende gemeenten. De raad verzoekt hiervoor de verdeelsleutel te hanteren die geldt voor de algemene bijdrage 

gemeenten;  

b. De raad verzoekt de GGD om alles in het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring voor 

getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen. 



  

 Jaarrekening en Programmaverantwoording 2019 GGD Hollands Noorden   

 Bestuurlijke reactie op zienswijzen (bijlage 1) en overzicht alle zienswijzen (bijlage 2) 

Bijlage bij brief 20200713_best      pagina 7 

 

Hoorn 

 

23 juni 2020 Onderstaande zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2019:  

a. De gemeenteraad van Hoorn is positief over de Jaarrekening 2019.  

b. De gemeenteraad ondersteunt de voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve (€ 925.000), de egalisatiereserve 

Rijksvaccinatieprogramma (€ 164.000) en de bestemmingsreserve Corona (€ 284.000).  

c. Aan de voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve Corona wil de gemeenteraad de voorwaarden verbinden dat 

deze alleen bedoeld is voor 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.  

d. De gemeenteraad verzoekt de GGD om alles in het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 2021 een goedkeurende 

verklaring voor getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen.  

 

Koggenland 15 juni 2020 1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019.  

2. Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2019 met inachtneming 

van de twee voorwaarden van de bestemmingsreserve Corona.   

Langedijk 2 juni 2020  De volgende zienswijze af te geven voor de jaarstukken 2019 van de GGD HN 

a. In te stemmen met de jaarstukken 2019; 

b. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemmingen: 

1. € 180.000 toevoeging aan de algemene reserve; 

en de volgende resultaatbestemmingen voor: 

2. € 164.000 toevoegen aan de egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma; 

3. € 745.000 extra toevoeging aan de algemene reserve tot het maximum van 2,5%; 

c. Niet instemmen met de voorgestelde bestemmingsreserve Coronacrisis 

 

GGD verzoeken om de gemeente op de hoogte te houden van de consequenties van de extra inzet en verlies aan inkomsten 

door de Coronacrisis.  

Medemblik 4 juni 2020 Onderstaande zienswijze af te geven over de jaarstukken 2019: 

I. In te stemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat. 

II. De GGD te verzoeken om alles in het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 2020 een goedkeurende verklaring voor 

getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen. 
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III. De GGD te verzoeken om ons bij de vaste rapportagemomenten te informeren over de corona gerelateerde zaken, de 

financiële consequenties hiervan en de inzet van de nieuw gevormde bestemmingsreserve coronavirus. 

Opmeer 18  juni 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019 GGD HN en daarbij:  

a. in te stemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat: algemene reserve (€ 925.000), de egalisatiereserve 

Rijksvaccinatieprogramma (€ 164.000) en de bestemmingsreserve Corona (€ 284.000);  

b. aan de voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve Corona de voorwaarden te verbinden dat deze alleen bedoeld 

is voor 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; 

c. de GGD te verzoeken alles in het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring voor 

getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen; 

Schagen 23 juni 2020 

25 2

5 

1. De raad ondersteunt de voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve, egalisatiereserve 

Rijksvaccinatieprogramma en extra toevoeging algemene reserve en de keuze om het positieve saldo in een reserve bij de 

GGD te laten.  

2. De raad verzoekt de GGD om alles in het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring voor 

getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen.   

 

Stede Broec 

 

25 juni 2020 Een positieve zienswijze afgeven op jaarstukken 2019 en instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming. Daarbij de 

GGD te verzoeken om:  

- Aan de bestemmingsreserve Corona de voorwaarden verbinden dat deze alleen bedoeld is voor 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.  

- Vanaf de jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen.  

Texel  

 

30 juni 2020 1. De raad ondersteunt de voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve, egalisatiereserve 

Rijksvaccinatieprogramma en extra toevoeging algemene reserve. De voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve 

Corona ondersteunt de raad niet en  verzoekt de GGD om het resterende positieve saldo terug te laten vloeien naar de 

deelnemende gemeenten. De raad verzoekt hiervoor de verdeelsleutel te hanteren die geldt voor de algemene bijdrage 

gemeenten. 

2. De raad verzoekt de GGD om alles in het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring voor 

getrouwheid en rechtmatigheid te ontvangen.  

 


