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Inleiding
In de vergadering van het algemeen bestuur van 13 maart 2019 heeft u de Kadernota 2020 vastgesteld
en tevens het procesvoorstel voor de te plannen bijeenkomsten met de gemeenteraden.
Op 10 april 2019 is door het dagelijks bestuur een brief verzonden naar alle gemeenten waarin de
besluitvorming over de Kadernota is mede gedeeld maar ook gevraagd is aan de gemeenten om GGD
Hollands Noorden uit te nodigen voor een dialoog met de gemeente(raden) over de koers en de
maatschappelijke effecten.
Geplande bijeenkomsten
Naar aanleiding van het verzoek voor de bijeenkomsten zijn de volgende activiteiten al ondernomen:
Bijeenkomst met de gemeenteraad van Alkmaar op 9 mei 2019
Alkmaar had de aftrap van de bijeenkomsten. In een interactieve avond met de raads- en
commissieleden is informatie opgehaald om te zijner tijd te verwerken in de Kadernota 2021. Vanuit de
raad van Alkmaar is waardering uitgesproken voor de wijze waarop bij deze bijeenkomst was
georganiseerd.
Regio NoordKop op 12 september 2019
De regio heeft laten weten begrip te hebben voor de vraag, zeker gelet op de ingediende zienswijzen,
vanuit de GGD om beleid te formuleren met de raden. Verder wordt door de griffiers aangegeven:

“Conform de gemaakte afspraken, ook met de regiegroep, zien en interpreteren wij dit echter wél als
gesprekken over beleid voor in de Kadernota 2021 en niet voor in de begroting 2020.
Omdat wij de behoefte van de GGD om in gesprek te komen met de raadsleden graag willen faciliteren
kunnen wij de GGD aanbieden om, tijdens een beeldvormende bijeenkomst van de vier raden in de
Noordkop, die gepland staat op 12 september vanaf 17:00 uur, ongeveer een uur tot een uur en een
kwartier de tijd te geven om met de raden uit de vier Noordkopgemeenten in gesprek te gaan.
Als griffiers in de Regio Noordkop bieden wij u bovenstaande mogelijkheid aan, onder voorbehoud dat
ook de Agendacommissie van de RRN hiermee instemt, om een gefragmenteerde benadering, die het
begrotingsproces en de begrotingscyclus mogelijk zou kunnen doorkruisen, te voorkomen.
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Regio Alkmaar d.d. 2 oktober 2019
Vanuit de griffies van de regio Alkmaar wordt aangegeven: ‘In de Regio Alkmaar zien we dat er de
vraag vanuit de GGD is om beleid te formuleren met de raden. Wij interpreteren dit, conform de
gemaakte afspraken, als beleid voor in de Kadernota 2021.
Omdat wij deze behoefte graag willen faciliteren, bieden wij de GGD de avond van 2 oktober vanaf
19.30 uur aan om met de raden uit de Regio Alkmaar in gesprek te gaan.
De griffiers van de Regio Alkmaar bieden u bovenstaande mogelijkheid aan om gefragmenteerde
benaderingen, die door het begrotingsproces lopen, te voorkomen.’
Griffierskring West-Friesland (nog geen datum)
De Griffierskring West-Friesland geeft aan: ‘Bijgaande brief d.d. 10 april (onderwerp: zienswijzen en

bestuurlijke reactie) is binnen de griffierskring van West-Friesland aan de orde geweest. In deze brief
wordt voorgesteld om – gezien de zienswijze van gemeenteraden om betrokken te worden bij de
beleidsontwikkeling voorafgaand aan de vaststelling van de begroting 2020 – de dialoog aan te gaan
met de gemeenteraden en de colleges in de periode half april – half juni 2019 over het te ontwikkelen
beleid. Verder wordt aangegeven dat de resultaten van de dialoog mogelijk effect hebben op de
begroting 2020 of worden meegenomen in de Kadernota 2021.
Graag brengt de kring het volgende onder de aandacht.
- De begroting 2020 van de GGD is medio april verstrekt aan de raden zodat zij een zienswijze
kunnen geven op de begroting. Het is naar de mening van de kring niet gewenst om deze
procedure te doorkruisen met een beleidsontwikkelingsproces dat tot wijzigingen van de
begroting 2020 kan leiden.
- Daarnaast wil de kring graag wijzen op de handreiking die ontwikkeld is voor majeure
beleidstrajecten (zie p. 39 en 40 van de Bijlage bij rvs project informatievoorziening;
bijgevoegd); daarin staat beschreven op welke wijze de raad zorgvuldig kan worden betrokken
bij dergelijke trajecten. De verwachting is dat een zorgvuldig beleidsproces meer tijd vergt dan
de twee maanden die genoemd wordt in de brief (half april – half juni 2019).
- Tenslotte: terecht wordt geconstateerd dat er in deze periode volle agenda’s zijn en extra
bijeenkomsten niet goed te plannen zijn, zeker niet voor meer raden voor onderwerpen met
een regionaal karakter.’
Conclusie
De door de raden gewenste bijeenkomsten voor de zomervakantie zijn alleen met de gemeenteraad
van Alkmaar gehaald. De regio’s Alkmaar en NoordKop volgen in het najaar. Van West-Friesland is nog
geen datum ontvangen. Een en ander betekent dus dat bij de behandeling van de Begroting 2020 nog
geen zicht is op een overzicht van wensen en koers.
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