Bijlage 1 bestuurlijke reactie op zienswijzen
In totaal zijn 15 positieve zienswijzen afgegeven, er zijn twee negatieve zienswijze gegeven (gemeenten Enkhuizen en Opmeer). In de zienswijzen zijn een aantal
opmerkingen gemaakt, waar het dagelijks bestuur een reactie op geeft.
nr

Gemeenten

Zienswijze

Reactie DB

1

Alkmaar, Bergen,

Bij het uitwerken van de vier focuslijnen in de begroting

In de programmabegroting worden de speerpunten en beoogde resultaten en effecten per

Enkhuizen,

beschrijven.

De kadernota is mede gebaseerd op de input van de raadsledenbijeenkomsten, zoals die in

Castricum, Drechterland,
Heerhugowaard, Heiloo,

2021, de beoogde resultaten en effecten per focuslijn te

focuslijn nader uitgewerkt.

de diverse bijeenkomsten in 2019 is opgehaald. Dit is nader uitgelegd in de brief van 20

Den Helder, Hollands

januari 2020 aan de leden van het algemeen bestuur.

Kroon, Hoorn, Langedijk,
Medemblik, Schagen,
Stede Broec, Texel
2

Alkmaar, Bergen,

Castricum, Drechterland,
Enkhuizen,

In de begroting 2021 het onderscheiden van GR taken en
aanvullende diensten verder door te zetten.

Heerhugowaard, Heiloo,

Het onderscheid in GR taken en (aanvullende) diensten wordt net als in de

programmabegroting 2020 inzichtelijk gemaakt. Het onderscheid wordt daarmee
voortgezet zoals door gemeenten aangegeven en gewenst.

Den Helder, Hollands

Kroon, Hoorn, Langedijk,
Medemblik, Schagen,
Stede Broec,
3

Alkmaar

Via een aparte bijlage bij toekomstige begrotingen en

De gevraagde informatie (conversietabel) zal geleverd worden in de geest van deze

kaderbrief, inzichtelijk te houden wat de uitwerking van

genoemd worden in de, bij de gemeenten ter besluitvorming voorliggende, derde wijziging

verantwoordingen, naar het voorbeeld van bijlage 6 bij de
de focuslijnen is naar bestaande (en toekomstige)
programma’s.

4

zienswijze (amendement raad Alkmaar) en met een onderscheid van GR taken, zoals die
van de GR GGD. De GR taken uit de programma’s blijven zichtbaar.

Alkmaar, Bergen,

Voorstellen voor bestemming van het resultaat 2019

Bij het vaststellen van de Kaderbrief worden geen besluiten genomen over de bestemming

Heerhugowaard, Heiloo,

de betreffende jaarstukken.

Een voorstel voor de bestemming van het resultaat 2019 wordt voorgelegd bij de

Castricum,

Den Helder, Hollands
Kroon, Hoorn,

horen niet in de kaderbrief maar bij de behandeling van

van het resultaat 2019.

behandeling van de Jaarrekening 2019.

Medemblik
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Gemeenten

Zienswijze

Reactie DB

5

Alkmaar,

Het punt genoemd onder 4 uit de definitieve kaderbrief te

De Kaderbrief 2021 wordt aangepast in lijn met de zienswijzen op dit punt (punt 4).

Heerhugowaard, Hoorn,
Langedijk

6

Drechterland

verwijderen.

Een aangepaste versie van de Kaderbrief 2021 waaruit dit is verwijderd is bij de stukken
gevoegd.

Bij de begroting dienen concrete voorstellen te worden
over een financiële taakstelling van 2,3%.

Een structurele bezuiniging van 2,3% op de GR taken betekent een taakstelling van
€ 600.000.

De opgave die de GGD heeft bij het uitvoeren van focuslijnen en het op orde houden van de
bedrijfsvoering vragen om investeringen in plaats van nog meer taakstellingen.

In de periode 2010-2015 zijn de gemeentelijke bijdragen gekort voor ongeveer 15%
vanwege taakstellingen en toepassen van de nullijn.
7

Opmeer

De GGD opdracht te geven bij de concept begroting 2021

Een structurele bezuiniging van 5% op de GR taken betekent een taakstelling van 1,3

deelnemersbijdrage van 5%, inclusief een toelichting op

Voor het overige wordt verwezen naar de reactie onder punt 6.

invulling te geven aan de wens tot verlaging van de

de door de GGD gemaakte keuzen en gevolgen daarvan,

miljoen euro.

waarbij de niet wettelijke taken de zoekrichting zijn voor
deze verlaging.
8

Enkhuizen

Gemeenschappelijke regeling op te dragen voor de

Zie hetgeen onder punt 6 is verwoord.

9

Stede Broec

Verzoek om de bijdragen en ambities bij te stellen

Zie hetgeen onder punt 6 is verwoord.

komende jaren rekening te houden met een taakstelling.
zodanig dat dit resulteert in een verlaging van de

gemeentelijke bijdrage met hierbij de opdracht hierover
een toelichting te geven bij de begroting 2021.
10

Enkhuizen

Gemeenschappelijke regeling op te dragen in de reguliere

De overhead van GGD Hollands Noorden wordt in de programmabegroting inzichtelijker

GR is opgebouwd en deze via een onderzoek te

De overhead van GGD’-en wordt periodiek al gebenchmarkt met andere vergelijkbare

rapportages inzichtelijk te maken hoe de overhead van de
benchmarken.

gemaakt.

GGD’-en.

10

Den Helder, Hollands

Inzetten op focuslijnen te onderschrijven, daarbij dient de

Inzet op focuslijnen betekent inzetten op integrale samenwerking, de GR taken worden

11

Langedijk

Inzetten op focuslijnen te onderschrijven, daarbij mee te

Er is geen sprake van het creëren van nieuwe diensten.

12

Medemblik

Kroon, Schagen

GGD de basis (GR-taken) op orde te houden.

geven dat het creëren van nieuwe diensten op dit vlak niet

onveranderd ondergebracht in deze focuslijnen en op orde gehouden.

ten koste mag gaan van de GR taken

In de begroting 2021 en de daarop volgende financiële

rapportages per focuslijn de primaire begroting laten zien

Er wordt niet per focuslijn gerapporteerd, maar op basis van de programmabegroting.

en het verloop daarvan.

pagina 2 - bestuurlijke reactie op zienswijzen Kaderbrief 2021 GGD Hollands Noorden

nr

Gemeenten

Zienswijze

Reactie DB

13

Alkmaar

Wij verzoeken de GGD Hollands Noorden om

In opdracht van de bovenregionale stuurgroep, wordt onderzoek gedaan door

begroting:

betrokken bij dit onderzoek. In de Regio Alkmaar wordt op de regionale

uiterlijk tegelijktijdig met het aanbieden van de
a. een onderzoek te verrichten/te rapporteren over

de exacte ontwikkelingen van het aantal meldingen
bij Veilig Thuis en hierbij ook te kijken naar de
oorzaken van een eventuele stijging;

b. oplossingsrichtingen voor vergelijkbare gevallen
in andere regio’s te inventariseren;

c. voorts met voorstellen te komen waardoor Veilig
Thuis meer grip krijgt op haar financiën.

HHM naar de positionering / governance van Veilig Thuis. De GGD/Veilig Thuis is
raadsavond van 1 april 2020 aan de raden om input gevraagd voor het
onderzoek.

1a. Voor het onderdeel Veilig Thuis is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

afgesproken. Veilig Thuis rapporteert conform de afspraken in de DVO periodiek
over de ontwikkelingen in het aantal meldingen. De werkwijze uit 2019,

bekostiging op basis van 4 maandelijkse rapportages, wordt in 2020 voortgezet.
1b. Dit vormt onderdeel van het onderzoek door HHM.

1c. Ook dit maakt onderdeel uit van het onderzoek door HHM. Het is niet alleen
aan Veilig Thuis om meer grip te krijgen op de financiën. Veilig Thuis maakt

onderdeel uit van een veiligheidsketen waarbij nauw wordt samengewerkt met

diverse andere spelers. De onderzoeksresultaten worden in het 4e kwartaal van
2020 verwacht.
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