Algemeen Bestuur d.d. 27 november 2019

Agendapunt

Vaststellen 1e en 2e Begrotingswijziging 2019

Vergadering

AB 27 november 2019

Voorstel/beslispunten

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om met inachtneming van de

Bijlage(n)



zienswijzen de volgende besluiten te nemen:
- 1e en 2e begrotingswijziging vast te stellen.




Aanbiedingsbrief bij 1e en 2e begrotingswijziging
1e en 2e begrotingswijziging

Overzicht zienswijzen per gemeente

Inleiding

Op 4 juni 2019 zijn de 1e en 2e begrotingswijzing 2019 GGD Hollands Noorden aangeboden aan de

gemeenteraden voor zienswijzen. Gemeenten hebben hiervoor een reactietermijn van 10 weken. Van
een aantal gemeenten is een reactie (zienswijze) ontvangen. Dit overzicht is bijgevoegd. De

aanvankelijke besluitvorming was voorzien in het AB van 25 september, maar omdat geen reguliere
vergadering is gehouden op deze middag is de besluitvorming doorgeschoven naar het AB van 27
november 2019.

In dit voorstel wordt door het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden een reactie gegeven op de
zienswijzen en voorgesteld hoe hier mee om te gaan.
Zienswijzen gemeenten

Ten aanzien van de begrotingstukken zijn zienswijzen uitgebracht die zich toespitsen op een aantal
onderwerpen. Hieronder volgt een overzicht met de reactie van het dagelijks bestuur.

Gevolgen begrotingswijzigingen

De gemeente Heerhugowaard heeft een inhoudelijke reactie gegeven op de 2e begrotingswijziging en
verzoekt om de financiële gevolgen van begrotingswijziging duidelijker in kaart te brengen.
Reactie dagelijks bestuur:

De financiële gevolgen voor bijdrage van gemeenten zijn in de bijlage per gemeente nader
gespecificeerd.

Rijksvaccinatieprogramma

De gemeente Heerhugowaard geeft in haar zienswijze aan om de GGD erop te wijzen dat de middelen
die minder aan het Rijksvaccinatieprogramma worden besteed in vergelijking met hetgeen de GGD

volgens de Dienstverleningsovereenkomst van de gemeenten gezamenlijk ontvangen voor deze taak
gedoteerd worden aan de egalisatiereserve RVP en niet aan de algemene reserve ten goede komen.
Reactie dagelijks bestuur:

Het algemeen bestuur heeft op 26 september 2018 ingestemd met de samenwerkingsovereenkomsten

in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Bij de financiering is gekozen voor een financiering op
basis van een totaalbudget RVP met nacalculatie via egalisatiereserve. In de begroting 2019 is geen

onttrekking of toevoeging aan de egalisatieserve RVP begroot. Na het afsluiten van het boekjaar wordt
de nacalculatie opgesteld en wordt de onderproductie of overproductie verrekend met de egalisatie
reserve RVP. Voor de nacalculatie betekent dit dat:
Auteur:

Y. Koopen / M. Besteman

Datum:

Afdeling:

directiebureau

Documentnr:

5 nov 2019

Versie:

1.0

Geldig vanaf:
Pagina 1 van 4

Algemeen Bestuur d.d. 27 november 2019

1.

Indien er minder is gevaccineerd is sprake van onderproductie en wordt niet bestede middelen
toegevoegd aan de egalisatiereserve RVP.

2. Indien er meer vaccinaties zijn uitgevoerd is sprake van overproductie en wordt de dit gedekt uit
een onttrekking aan egalisatiereserve RVP.

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om met inachtneming van de zienswijzen en de reactie van
het dagelijks bestuur te besluiten de 1e en 2e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
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OVERZICHT ZIENSWIJZEN GEMEENTEN
Overzicht zienswijzen 1e en 2e herziening begroting 2019 GGD Hollands Noorden
Hieronder volgt een overzicht van de reacties van de diverse gemeenten op de herziene begroting 2019.
Gemeenteraad

Raads-

Zienswijze 1e en 2e herziening begroting 2019

Alkmaar

12-9-2019

1.

We ondersteunen de 1e en 2e wijziging begroting 2019 van de GGD Hollands Noorden en besluiten geen zienswijze in te

2.

Het college op te dragen het onder 1 genoemde besluit kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de

behandeling

dienen.

gemeenschappelijke regeling.

Bergen
Castricum
Drechterland
Enkhuizen
Heerhugowaard

1-10-2019

1.
2.

Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijzing 2019 van de GGD Holland Noorden

De volgende zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2019 van de GGD Hollands Noorden:



De financiële gevolgen voor de gemeenten van een begrotingswijziging voortaan duidelijker in kaart te brengen

De GGD erop te wijzen dat de middelen die minder aan het Rijksvaccinatieprogramma worden besteed in vergelijking
met hetgeen de GGD volgens de Dienstverleningsovereenkomst van de gemeenten gezamenlijk ontvangen voor deze
taak gedoteerd worden aan de egalisatiereserve RVP en niet aan de algemene reserve ten goede komen.

Heiloo
Den Helder
Hollands Kroon
Hoorn
Koggenland
Langedijk

17-9-2019

Geen zienswijze af te geven bij de 1e en 2e begrotingswijziging

Medemblik

24-9-2019

Het college van Medemblik heeft besloten de stukken over de 1e en 2e wijziging begroting 2019 niet voor zienswijze voor te
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Opmeer
Schagen
Stede Broec
Texel
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