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Betreft : ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van GGD Flevoland 

Lelystad, 31 maart 2015 

Geacht College, 

Conform artikel 22, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland doe ik u namens het 
dagelijks bestuur van de GGD Flevoland bijgaand toekomen de ontwerpbegroting 2016 en 
meerjarenraming 2017-2019. 

Het algemeen bestuur van de GGD Flevoland heeft hier 19 maart 2015 op hoofdlijnen mee 
ingestemd met inachtneming van de volgende uitgangspunten, te weten: 

1. De gebruikte inwonertallen voor de begroting 2016 zijn op aanwijzen van de Provincie 
Flevoland cf. de meest actuele stand CBS (december 2014). De indexering prijs/lonen 
(0,75%) is - met één jaar navolgend faseverschil - overeenkomstig de opgave van de 
gemeente Lelystad. 

2. De ontwerpbegroting 2016 is vormgegeven op basis van het kernbegrip "going concern" in 
afwachting van toekomstige beleidsontwikkelingen c.q. bijstellingen. 

3. Daarboven bevat de ontwerpbegroting 2016 twee begrotingswijzigingen betreffende de 
afdeling Jeugdgezondheidszorg (deelprogramma JGZ). Deze twee wijzigingen zi jn: 

Het extra contactmoment adolescenten wordt met ingang van 2016 toegevoegd aan het 
basistakenpakket. Voorheen werd dit extra contactmoment uitgevoerd als plustaak. 
De uitvoering van voorkomen schoolverzuim wordt eveneens met ingang van 2016 
toegevoegd aan het basistakenpakket. 

Met deze twee wijzigingen wordt de uitvoering van JGZ op het niveau van het wettelijke 
basistakenpakket JGZ gebracht. De toevoeging van in totaal € 511.579 aan de 
inwonerbijdrage (€ 140.526 schoolverzuim en € 371.053 extra contactmoment) is 
budgetneutraal opgevoerd doordat bekostiging als "plustaak" in 2016 komt te vervallen. 
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4. In de begroting 2016 wordt eenmalig € 100.000 onttrokken aan de financiële reserve ten 
behoeve van een tijdelijke extra ondersteuning van ICT. Dit is noodzakelijk vanwege de 
gestegen werkdruk en vanwege nieuwe wettelijke bepalingen omtrent privacy. In de 
systematiek van begroten is dit zichtbaar als een incidenteel tekort van € 100.000 in 2016 op 
het deelprogramma Algemene Dienst (AD). 

5. In de begroting wordt voor de periode 2016 t /m 2019 een totaal van € 400.000 onttrokken 
aan de daarvoor geoormerkte en beschikbare financiële reserve, ten behoeve van de 
bekostiging van het deelprogramma Centrale Post Ambulancedienst (CPA/Meldkamer). Dit 
heeft te maken met afdekking van financiële risico's in de samenwerking met ketenpartners 
van de CPA/Meldkamer Flevoland. In de systematiek van begroten is dit zichtbaar als een 
tekort van € 100.000 over de periode 2015 t /m 2019. De verwachting is dat in de loop van 
2019 de meldkamer integraal onderdeel is van de regionale meldkamer (Utrecht, Flevoland 
en Gooi & Vechtstreek), de Meldkamer Midden Nederland. 

Directie en management van de GGD realiseren zich dat de financiële positie van de gemeenten en 
de voor de GGD bekende ketenpartners onder druk staat en zullen daarom een voortgaande 
inspanning leveren om de GGD taken op een zo efficiënt mogelijke manier uit te voeren. 

De raad van uw gemeente kan zijn zienswijze binnen zes weken na ontvangst van deze ontwerp
begroting schriftelijk ter kennis brengen van het dagelijks bestuur van de GGD. 
Het algemeen bestuur zal vervolgens met inachtneming van de gemaakte opmerkingen van de 
gemeenten de begroting en meerjarenraming voor 1 juli 2015 vaststellen. 

Hoogachtend, 

dr§rC. Verdam 
directeur Publieke Gezondheid 

Bijlage 
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GGD begroting 2016 in perspectief. 

Inleiding. 

Voor u ligt de GGD-begroting 2016. Naast het cijfermatige deel wil ik uw aandacht vragen voor de 
beschrijving van de afdelingen. Per afdeling van de GGD Flevoland is beschreven hoe de huidige 
situatie is en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Het geeft u een goed beeld van de 
uitdagingen waar wij als GGD Flevoland voor staan. 

Als verlengde gemeentelijke dienst bewegen wij mee met de veranderingen en uitdagingen van de 
Flevolandse gemeenten. Uitdagingen op het gebied van publieke Gezondheid en veiligheid. Twee 
domeinen die continu in beweging zijn. Met name de transities die in 2015 zijn ingezet vragen veel 
aandacht en energie. Mede door de samenwerking met gemeenten, de innovatieve manier waarop 
de GGD Flevoland omgaat met de veranderingen en uitdagingen, maar vooral ook door de 
professionaliteit van de medewerkers van de GGD zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. 

Ik spreek de wens uit dat de hierna volgende begroting 2016 u informatie oplevert die u kunt 
gebruiken in uw werk als gemeentebestuurder. Mocht u naar aanleiding van deze begroting vragen 
hebben of aanvullende informatie nodig hebben dan zijn wij uiteraard bereid om hieraan gehoor te 
geven. 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

De situatie nu 
In 2015 hebben er voor de JGZ verschillende belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden die zijn 
weerslag op de uitvoering hebben gehad. Ten eerste de verschillende transities, waarbij met name 
de decentralisatie van de jeugdzorg voor de JGZ de belangrijkste was, en de inrichting van de 
lokale wijkteams. Ten tweede de wetsveranderingen die er toe hebben geleid dat het wettelijk 
basistakenpakket JGZ is gewijzigd en een aantal preventieve taken in de Jeugdwet terecht zijn 
gekomen. Het contactmoment met adolescenten (PGO VO 4) is nu verankerd in de wet, evenals de 
aanpak van schoolverzuim. 
In de Jeugdwet is de positie van de jeugdarts om te kunnen doorverwijzen naar de jeugdzorg 
stevig verankerd. 
Social media is een steeds belangrijkere plek gaan innemen bij het geven van voorlichting en 
advies aan kinderen en hun opvoeders. 
De uitvoering van JGZ aan asielzoekers is steeds meer geïntegreerd in de reguliere uitvoering van 
de JGZ nu het contract tussen GGD GHOR Nederland en het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers 
weer gecontinueerd is voor een aantal jaren. 

Een en ander heeft geleid tot nieuwe plusproducten. 
Te noemen vallen, de praktijkondersteuners van huisartsen, de participatie in specialistentafels en 
expertteams van jeugdartsen en van jeugdverpleegkundigen in Jeugd- en Gezinsteams (naast 
sociale wijkteams) en de linking-pin functie die jeugdverpleegkundigen in Almere vormen tussen 
JGZ en wijkteams. 

Ontwikkelingen in de toekomst 
De positie van de JGZ in het nieuwe jeugdstelsel en in de lokale wijkstructuur zal doorontwikkeld 
worden en steeds meer helder worden. De samenwerking met de drie thuiszorgorganisaties krijgt 
steeds meer vorm (o.a. met behulp van 'zorgpaden' per gezin) als het gaat om gezamenlijke 
uitvoering van het Basis Taken Pakket (BTP) maar ook bij de uitvoering van de plusproducten. Per 
gemeente heeft dit zijn eigen dynamiek en intentie. Dit geldt ook voor de samenwerking tussen 
jeugdartsen en huisartsen als het gaat om het doorverwijzen van jeugdigen naar de jeugdzorg. 
Met betrekking tot gezinnen met meervoudige problemen wordt de samenwerking met de 
Openbaar Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) en de volwassenzorg steeds steviger. 

Wat de dossieroverdracht betreft is een aansluiting op het Landelijk Schakelpunt onontbeerlijk. 
Dit is ook van belang voor de taken die overkomen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) betreffende de planning en uitnodigingen voor het Rijks Vaccinatie Programma 
(RVP). 
Daarnaast is het nodig dat er beveiligde lijnen komen voor de uitwisseling van gegevens met 
huisartsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars en anderen per mail. 



Om het no-show percentage bij preventieve gezondheidsonderzoeken te verminderen is het 
noodzakelijk dat er voor opvoeders een afsprakenmodule komt en dat het mogelijk wordt 
automatisch SMS-berichten te genereren. 

Speerpunten voor 2016: 
- Integrale JGZ -9 tot 18 jaar 
- Versterking positie JGZ in jeugdstelsel 

Nog betere afstemming met volwassenzorg 
- Verdere digitalisering uitvoering JGZ 

Algemene Gezondheidszora (AGZ1 

De situatie nu 

De transities in het Sociaai Domein hebben ook hun weerslag op de afdeling AGZ. Met name binnen 
het team OGGZ zijn de gevolgen hiervan merkbaar. 
Onze samenleving in Flevoland kenmerkt zich steeds meer door grote stadsproblematiek, met een 
toename van zwerfjongeren, sociaal zwakkeren, dak- en thuislozen en van mensen met 
verslavings- en/of psychiatrische problematiek welke ondermeer op straat voor overlast zorgen. 
Het team OGGz heeft een centrale coördinerende en regisserende rol als het gaat om de zorg voor 
deze groep "sociaal zwakkeren" in onze samenleving. Deze rol is met de transities alleen maar 
sterker geworden. 

De wettelijke taken van de afdeling AGZ, zoals de algemene infectieziektenbestrijding vereist 
toenemend meer aandacht. De formatie is krap, en GGDen lijken onvoldoende goed toegerust (met 
name ten aanzien van de formatie) om grote infectieziekte-uitbraken goed aan te kunnen. Er is 
een landelijk traject gestart om dit te inventariseren en om met aanbevelingen voor de minister te 
komen. 

De afdeling AGZ kent verder een aantal plus- en markttaken welke de laatste jaren sterk in 
ontwikkeling zijn, zoals onder meer het Toezicht Kinderopvang en het Centrum voor Seksuele 
Gezondheid. Uitvoering van deze taken is afhankelijk van het landelijk beleid en de landelijke dan 
wel gemeentelijke financiering. 
De reizigerszorg kent de laatste jaren een teruglopend aantal klanten als gevolg van de recessie en 
concurrentie in de markt. Doordat zorgverzekeraars dwingende contracten met zorgaanbieders 
voor reizigerszorg eisen met duidelijke prijsafspraken wordt het voor de GGD steeds lastiger om 
deze markttaak kosteneffectief uit te voeren. 

De forensische geneeskunde is voor wat betreft de taken medische arrestantenzorg en forensisch 
medisch onderzoek, welke wij voor politie uitvoeren, aanbesteedt. Momenteel is nog niet bekend 
wie deze gunning krijgt. GGD Flevoland heeft ingeschreven in een combinatie met GGD Gooi en 
Vechtstreek en GGD Amsterdam. 

De lijkschouwingen zijn een wettelijke taak en zal GGD Flevoland in ieder geval blijven uitvoeren. 

Ontwikkelingen in de toekomst 
Met name voor het team OGGz is er door de transities een verandering gaande met betrekking tot 
de positie in het veld en de taken die wij uit te voeren hebben. Door meer gemeentelijk beleid 
moeten wij inspelen op gemeentelijke wensen en ontwikkelingen, naast de andere taken die vanuit 
de centrumgemeente Almere voor geheel Flevoland worden opgepakt, zoals de toegangsbepaling 
Beschermd Wonen. 

De intensivering van de samenwerking binnen de regio Noord Holland, Flevoland en Utrecht is een 
belangrijk aandachtspunt, waar het met name gaat om het Centrum voor Seksuele Gezondheid, de 
medische milieukunde, de algemene infectieziektebestrijding en de tuberculosebestrijding. 

Op het gebied van het Toezicht Kinderopvang zal de ontwikkeling grotendeels afhankelijk zijn van 
het landelijke beleid hieromtrent. 
Het is afwachten hoe de aanbesteding Forensische Geneeskunde van de Politie afloopt. Afhankelijk 
hiervan verdwijnt een deel van onze werkzaamheden, danwel krijgen we er een grote taak bij. 
Medio 2 e kwartaal 2015 zal dat bekend zijn. 



Gezien de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de reizigerszorg, de rol van de 
zorgverzekeraars en de toenemende concurrentie in een teruglopende markt moet geanalyseerd 
worden hoe deze taak als product voor de GGD voor de toekomst nog kosteneffectief uitgevoerd 
kan worden. 

Speerpunten voor 2015 e.v. 
• Efficiënter organiseren van de afdeling AGZ; 
• Versterken van de samenwerking binnen de eigen organisatie; 
• Intensivering van de samenwerking met andere GGD'en; 
• Behouden en zo nodig verder uitbouwen van de centrale coördinerende en regisserende rol 

in de hele keten van zorgpartners in de OGGz, aansluitend op de transities in het sociale 
domein. 

• Het in kaart brengen van het product reizigerszorg als taak voor de GGD in de toekomst; 
• Herinrichten bedrijfsvoering Forensische Geneeskunde, na bekend worden van de gunning. 
• Herijking van het product algemene infectieziektebestrijding, gekoppeld aan de landelijke 

inventarisatie. 

Beleid en Onderzoek (B&O) 

De situatie nu 
Afdeling B&O monitort, adviseert, ondersteunt, faciliteert, initieert, ontwikkelt en coördineert op 
het gebied van onderzoek, data- en informatiemanagement, beleid, preventie en online 
dienstverlening. Op basis van inzicht in de gezondheidstoestand van de inwoners van de 
Flevolandse gemeenten adviseert afdeling B&O de gemeenten over het te voeren lokale beleid en 
over effectieve interventies. Er wordt daarin zo efficiënt mogelijk gewerkt door -daar waar 
mogelijk- slim gebruik te maken van digitale technieken en processen en door intensieve 
samenwerking met de gemeenten en de lokale en regionale netwerkpartners. Uitgangspunt blijft 
om zoveel als mogelijk eenmaal gegevens en informatie te verzamelen en het vervolgens op tal 
van plekken vraaggericht te ontsluiten. Zo wordt er geen werk dubbel gedaan. 

Ontwikkelingen in de toekomst 
In 2016 en verder blijven veel ontwikkelingen op de gemeenten afkomen. In veel opzichten wordt 
de GGD -als verlengde gemeentelijke dienst- daar direct mee geconfronteerd. De afdeling B&O van 
de GGD heeft onder meer te maken met de doorontwikkeling van de lokale (v)CJG's voor 
ouders/opvoeders en voor professionals, de ontwikkelingen in het sociaal domein (transities 
Jeugdzorg en Awbz) en de gevolgen van de economische recessie voor de gezondheid van de 
inwoners van Flevoland. 

Speerpunten voor 2016 e.v. 
• Monitoring/surveillance van de volksgezondheid van de inwoners van Flevoland. In 2016 

o.a.: Toekomstverkenning Flevoland (TVF), rapportage van de jongerenenquête, FleMoVo 
en lokale gemeenterapportages Jeugd (i.s.m. afdeling JGZ). 

» Transparante en toegankelijke presentatie van deze gegevens voor gemeenten en derden 
(zie o.a. www.aqdtvf.nl. lokale CJG-scopen op de lokale vCJG's). 

• Op basis hiervan gemeenten adviseren over en ondersteunen bij het te voeren lokale 
beleid. 

• Gemeenten adviseren over de (integrale) aanpak van vastgestelde gezondheidsproblemen 
en over effectieve interventiestrategieën. 

• Bijdragen aan de integrale aanpak van deze gezondheidsproblemen door te participeren in 
lokale/regionale (zorg- en preventieprogramma's. Nauwe samenwerking met gemeenten 
en (netwerk/ketenjpartners in het veld. Bijdragen aan afstemming tussen preventie en 
cu ratie. 

e Beheer en vraaggerichte doorontwikkeling van de lokale vCJG's voor ouders/opvoeders en 
voor professionals en CJG-i (CJG indicatoren en digitalisering van de werkprocessen van de 
lokale CJG's), in nauwe samenwerking met (onder andere) de gemeenten en afdeling JGZ. 

• Continuering van de succesvolle samenwerking met afdelingen AGZ, JGZ, GHOR en RAV. 
De bundeling van alle expertise binnen de GGD levert veel meerwaarde op. 



GHOR 

De situatie nu: 
De GHOR werkt samen met haar partners aan de best mogelijke zorg aan Inwoners van Flevoland 
in crisissituaties, op iedere plek in de regio en onder alle omstandigheden. 
De GHOR voert regie over de voorbereiding op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening, stuurt 
de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises en adviseert overheden vanuit 
geneeskundig perspectief. 

De Flevolandse zorginstellingen zijn voorbereid op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening en 
vormen met de regionale veiligheidspartners één gecoördineerd geheel van 
hulpverleningsorganisaties bij rampen en crises. De GHOR Flevoland is een betrouwbare partner 
en adviseur voor gemeenten en ketenpartners en staat voor een sterke witte keten. 
Bekwame GHOR-functionarissen dragen bij aan de multidisciplinaire coördinatie en zorgen voor de 
coördinatie en aansturing van de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en 
crises.' 

Verwachte resultaten 2016-2018 
Voortdurend zal er in deze beleidsperiode aandacht zijn voor de systematische verbetering van de 
voorbereiding op opgeschaalde zorg en zorgcontinuïteit. De GHOR en de zorg- en ketenpartners 
beschikken over een actueel Regionaal Continuïteitsplan Zorg en een planmatig geoefend Regionaal 
Crisisteam Zorg. 
Het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland wordt cyclisch gerapporteerd over de stand van 
zaken van de voorbereiding op opgeschaalde zorg en zorgcontinuïteit. 

Om informatie in de witte keten goed te kunnen stroomlijnen, beschikken GHOR en ketenpartners 
in 2017 over geïmplementeerde procedures en middelen voor informatiemanagement in de 
opgeschaalde keten. 

Het landelijk model Grootschalige Geneeskundige bijstand (GGB) wordt geïmplementeerd in de 
regio. 

De GHOR en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) organisaties in Midden Nederland 
harmoniseren hun werkprocessen, ter voorbereiding op de ingebruikname van de Meldkamer 
Midden Nederland. 

De GHOR beschikt eind 2015 over een evaluatie van de pilot competentiemeting Officier van Dienst 
- Geneeskundig (OvD-G), op basis waarvan verder beleid wordt ontwikkeld voor de meting en 
ontwikkeling van competenties bij GHOR-functionarissen. 

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) 

Situatie nu 
RAV Flevoland Is stabiel in een dynamisch vaarwater. Als afdeling is RAV Flevoland 
verantwoordelijk voor het leveren van ambulancezorg in het gehele verzorgingsgebied. De 
medewerkers zijn goed opgeleid, de organisatie functioneert conform de gestelde eisen van 
kwaliteitsbeleid en patiëntveiligheid en de prestaties zijn goed. Momenteel levert RAV Flevoland 
een structurele prestatie van de kwartiergrensoverschrijding, vallend binnen de landelijke 
vastgestelde norm van 95%. 

Ontwikkelingen in de toekomst 
Door het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) is opdracht gegeven te komen tot 1 landelijke 
meldkameroganisatie (LMO), met 10 lokaties. De LMO is verantwoordelijk voor het beheer, de 
regio's met daarin de kolommen zijn verantwoordelijk voor hun (multl-discipllnaire) processen en 
mono-processen. De Gemeenschappelijke Meldkamer locatie voor Midden Nederland wordt Soest. 
In 2016 en verder zullen de regio's fors moeten investeren in de voorbereiding op inrichting van 
deze nieuwe meldkamerlokatie. 
De sector ambulancezorg behandelt het vraagstuk over de structuur van de toekomstige inrichting 
van ambulancezorg. Dit met het eindig zijn van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg per 1 januari 
2018. RAV Flevoland anticipeert hierop door zich in de volle breedte, kwaliteit van zorg, prestaties 



en middelen, zeker te stellen van toekomstbestendigheid zodat opnieuw een vergunning behouden 
kan blijven. 
De ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg in het algemeen, maken dat RAV Flevoland meer en 
sterkere verbindingen zoekt met regionale ketenpartners en hulpverleningspartners. De zorg 
verandert, en daarmee ook de aantallen en aard van de hulpverleningen van de RAV. Ook 
regionale ontwikkelingen zoals uitbreiding van infrastructuur, vliegveld Lelystad en groei van 
Almere, maken dat visie op ambulancezorg herijkt moet worden. 
De medewerkers van RAV Flevoland zijn, als directe uitvoerders van zorg, de centrale spil in het 
web. Zij dienen goed opgeleid te zijn en het moet mogelijk gemaakt worden dat zij, meer dan ook, 
hun professionele verantwoordelijkheid kunnen dragen. We bieden scholingsfaciliteiten, dagen 
medewerkers uit, zijn bereid tot innovaties en steunen de uitvoering van de zorg waar nodig. 

Speerpunten 2016, RAV Flevoland: 
Voldoet structureel aan de landelijke norm van maximaal 5% kwartiergrensoverschrijding. 
Neemt deel aan regionale projectstructuur voor totstandkoming meldkamer Midden 
Nederland. 
Beschikt over gekwalificeerd en goed opgeleide medewerkers. 
Neemt deel aan ontwikkelingen t.a.v. de inrichting vliegveld Lelystad. 
Beschikt over gecertificeerd kwaliteitsbeleid en patiëntveiligheidsbeleid. 
Is actief op zoek naar innovaties en sterkere samenwerkingsverbanden met regionale 
ketenpartners. 
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Inhoudsopgave concept ontwerpbegroting 

Verdeling gemeentelijke bijdrage over de jaren 2015 - 2019 

Verdeling gemeentelijke bijdragen 2016 

Nieuw beleid 

Verdeling gemeentelijke bijdragen 2017 - 2019 

Programmaverantwoording 

Programma rekening 

Kwantitatieve gegevens bevolking 

Bijlagen: 

Bijlage 1 Plustaken gemeenten 

Bijlage 2 Toelichting doorberekening Algemene Dienst 

Disclaimer: Deze concept begroting is een beknopte versie. Overeenkomstig de BBV richtlijnen 
worden de paragrafen en de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting 
in de definitief vast te stellen (juni 2015) begroting toegevoegd. 
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Verdeling gemeentelijke bijdragen over de jaren 2015 tm 2019 

Programma's; 

Algemene Dienst Publieke Gezondheid 
Algemene Dienst Publieke Gezondheid 
Gezondheid 
Jeugdgezondheidszorg 
Algemene Gezondheids Zorg 
RAV & GHOR 
Ambulancedienst 
Centrale Post Ambulancedienst 
GHOR (GROP) 
Totaal GGD incl. begrotingswijzigingen 

s 

b 

a+b 

rekenaantal inwoners 

stijging 

loon/prijs index 

2015 

-1.620.735 
-1.620.735 

-5.204.193 
-3.183.292 
-2.020.902 

-82.195 
0 
0 

-82.195 
-6.907.124 

399.827 

2015 2017 2018 2019 

-1.639.736 
-1.539.736 

-5.776.783 
-3.732.189 
-2.044.593 

-83.159 
0 
0 

-83,159 
-7.499.677 

401.503 

100,42% 

0,75% 

-1.639.736 
-1.639.736 

-5.776.783 
-3.732.189 
-2.044.593 

-83.159 
0 
0 

-83.159 
-7.499.677 

-1.639.736 
-1.639.736 

-5.776.783 
-3.732.189 
-2,044.593 

-83.159 
0 
0 

-83.159 
-7.499.677 

-1.639.736 
-1.639.736 

-5.776.783 
-3.732.189 
-2.044.593 

-83.159 
0 
0 

-83.159 
-7.499.677 

De GGD Flevoland volgt de indexering lonen en prijzen conform de gemeente Lelystad. 
In de meerjarenraming is nog geen loon/prijscompensatie ingecalculeerd. 
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Verdeling bijdrage jaa r 2016 over de gemeenten 
incl. begrotingswijzigingen 

2016 
Algemene Dienst Publieke Gezondheid a 
Algemene Dienst Publieke Gezondheid 
Gezondheid b 

Jeugdgezondheidszorg 
Algemene Gezondheids Zorg 
RAV & GHOR 
Ambulancedienst 
Centrale Post Ambulancedienst 
GHOR (GROP) 
Totaa l GGD a + b 

rekenaantal inw. 

Almere 

-804.285 
-804.285 

-2.833.494 
-1.830.628 
-1.002.867 

-40.789 
0 
0 

-40.789 
-3.678.569 

196.936 

Dronten 

-164.920 
-164.920 

-581.012 
-375.373 
-205.639 

-8.364 
0 
0 

-8.364 
-754.296 

40.382 

Lelystad 

-311.833 
-311.833 

-1.098.588 
-709.761 
-388.826 
-15.815 

0 
0 

-15.815 
-1.426.236 

76.355 

NOP 

-189.836 
-189.836 

-668.792 
-432.085 
-236.708 

-9.627 
0 
0 

-9.627 
-868.256 

46.483 

Urk 

-80.483 
-80.483 

-283.542 
-183.187 
-100.355 

-4.082 
0 
0 

-4.082 
-368.107 

19.707 

Zeewolde 

-88 .378 
-88.378 

-311.354 
-201.156 
-110.198 

-4.482 
0 
0 

-4.482 
-404.214 

21.640 

Totaal 

-1.639.736 
-1.639.736 

-5.776.783 
-3.732.189 
-2.044.593 

-83.159 
0 
0 

-83.159 
-7.499.677 

401.503 
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Voorgestelde wijzigingen van de begroting incl. nieuw beleid 

Indexering basisbudget gemeenten 

Budget 2015 
rekenaantal inw. 2015 cf CBS aantallen 
bijdrage per inwoner 

Index ionen en prijzen conform gemeente Lelystad 

-17,28 c = a / b 

d 
e = d x c 

399.827 

0,75% 

bestuur/ 
gezondheid 

-6.907.124 

-17,28  
Inw 

-0,13 

Bijdrage 2016 per inwoner f = c + e 

Basisbudget per gemeente 
g: rekenaantal inw.  

2016 
Almere 
Dronten 
Lelystad 
NOP 
Urk 
Zeewolde 

f x g 196.936  
40.382  
76.355  
46.483  
19.707  
21.640 

401.503 

Basisbudget 
2016 

-3.427.641 
-702.842 

-1.328.947 
-809.029 
-342.997 
-376.641 

-17,40 

A -6.988.098 

Voorgestelde begrotingswijziging: 

JGZ: schoolverzuim 
JGZ: extra contactmoment V04 

-140.526 
-371.053 

Almere 
-68.928 

-182.000 
0 

Dronten 
-14.134 
-37.319 

0 

Lelystad NOP Urk Zeewolde 
-26.724 -16.269 -6.897 -7.574 
-70.564 -42.958 -18.212 -19.999 

0 0 0 0 

Totaal van de wijzigingen 
Inwoners 
Totaal budget incl. begrotingswijzigingen A+B 

-511.579 
401.503 

-7.499.677 

-250.928 
196.936 

-51.453 
40.382 

-97.288 
76,355 

-59.227 -25.110 -27.573 
46.483 19.707 21.540 

* De rekenaantallen 2015 en 2016 zijn gebaseerd op de door de provincie opgegeven Inwoneraantallen per resp. 1/1/2014 en 1/1/2015 
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VerdeHng bijdragen van 2017 - 2019 over de gemeenten incl. begrotingswijzigingen 

Algemene Dienst Publieke Gezondheid 
Algemene Dienst Publieke Gezondheid 
Gezondheid 
Jeugdgezondheidszorg 
Algemene Gezondheids Zorg 
RAV & GHOR 
Ambulancedienst 
Centrale Post Ambulancedienst 
GHOR 
Totaal GGD 

rekenaantal inw. 

Algemene Dienst Publieke Gezondheid 
Algemene Dienst Publieke Gezondheid 
Gezondheid 
Jeugdgezondheidszorg 
Algemene Gezondheids Zorg 
RAV & GHOR 
Ambulancedienst 
Centrale Post Ambulancedienst 
GHOR 
Totaal GGD 

2017 

a+b 

2018 

a+b 

rekenaantal inw. 

2019 
Algemene Dienst Publieke Gezondheid a 
Algemene Dienst Publieke Gezondheid 
Gezondheid b 

Jeugdgezondheidszorg 
Algemene Gezondheids Zorg 
RAV & GHOR 
Ambulancedienst 
Centrale Post Ambulancedienst 
GHOR (GROP) 
Totaal GGD a+b+c 

rekenaantal Inw. 

Almere 

-804.285 
-804.285 

-2.833.494 
-1.830.628 
-1.002.867 

-40.789 
0 
0 

-40.789 
-3.678.569 

196.936 

Almere 

-804.285 
-804.285 

-2.833.494 
-1.830.628 
-1.002.867 

-40.789 
0 
0 

-40.789 
-3.678.569 

196.936 

Almere 

-804.285 
-804.285 

-2.833.494 
-1.830.628 
-1.002.867 

-40.789 
0 
0 

-40.789 
-3.678.569 

196.936 

Dronten 

-164.920 
-164.920 

-581.012 
-375.373 
-205.639 

-8.364 
0 
0 

-8.364 
-754.296 

40.382 

Dronten 

-164.920 
-164.920 

-581.012 
-375.373 
-205.639 

-8.364 
0 
0 

-8.364 
-754.296 

40.382 

Dronten 

-164.920 
-164.920 

-581.012 
-375.373 
-205.639 

-8.364 
0 
0 

-8.364 
-754.296 

40.382 

Lelystad 

-311.833 
-311.833 

-1.098.588 
-709.761 
-388.826 
-15.815 

0 
0 

-15.815 
-1.426.236 

76.355 

Lelystad 

-311.833 
-311.833 

-1.098.588 
-709.761 
-388.826 
-15.815 

0 
0 

-15.815 
-1.426.236 

76.355 

Lelystad 

-311.833 
-311.833 

-1.098.588 
-709.761 
-388.826 
-15.815 

0 
0 

-15,815 
-1.426.236 

76.355 

NOP 

-189.836 
-189.836 

-668.792 
-432.085 
-236.708 

-9.627 
0 
0 

-9.627 
-868.256 

46.483 

NOP 

-189.836 
-189.836 

-668.792 
-432.085 
-236.708 

-9.627 
0 
0 

-9.627 
-868.256 

46.483 

NOP 

-189.836 
-189.836 

-668.792 
-432.085 
-236.708 

-9.627 
0 
0 

-9.627 
-868.256 

46.483 

Urk 

-80.483 
-80.483 

-283.542 
-183.187 
-100.355 

-4.082 
0 
0 

-4.082 
-368.107 

19.707 

Urk 

-80.483 
-80.483 

•283.542 
-183.187 
-100.355 

-4.082 
0 
0 

-4.082 
-368.107 

19.707 

Urk 

-80.483 
-80.483 

-283.542 
-183.187 
-100.355 

-4.082 
0 
0 

-4.082 
-368.107 

19.707 

Zeewolde 

-88.378 
-88.378 

-311.354 
-201.156 
-110.198 

-4.482 
0 
0 

-4.482 
-404.214 

21.640 

Zeewolde 

-88.378 
-88.378 

-311.354 
-201.156 
-110.198 

-4.482 
0 
0 

-4.482 
-404.214 

21.640 

Zeewolde 

-88.378 
-88.378 

-311.354 
-201.156 
-110.198 

-4.482 
0 
0 

-4.482 
-404.214 

21.640 

Totaal 

-1.639.736 
-1.639.736 

-5.776.783 
-3.732.189 
-2.044.593 

-83.159 
0 
0 

-83.159 
-7.499.677 

401.503 

Totaal 

-1.639.736 
-1.639.736 

-5.776.783 
-3.732.189 
-2.044.593 

-83.159 
0 
0 

-83.159 
-7.499.677 

401.503 

Totaal 

-1.639.736 
-1.639.736 

-5.776.783 
-3.732.189 
-2.044.593 

-83.159 
0 
0 

-83.159 
-7.499.677 

401.503 
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Overzicht van baten en lasten van de producten 
ind . begrotingswijzigingen (omzet) 

Vooriopige 
Realisatie Begroting 

2014 2015 
€ C 

Begroting meerjarenraming 
2016 2017 2018 2019 

€ € € € 

Algemene Dienst Publieke Gezondheid 

Kostenrekeningen 2.005.519 
Kosten door te rekenen aan afdelingen * 4.516.333 
Omzet taken gemeenschappelijke regeling -1.615.801 
Omzet taken pluspakket gemeenten -142.794 
Omzet markttaken en subsidies -369.686 
Doorberekening kosten aan afdelingen -4.516.333 

Saldo van baten en lasten 

• zie specificatie In bijlage 3 

Jeugdgezondheidszorg 

Kostenrekeningen 
Omzet taken gemeenschappelijke regeling 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Omzet markttaken en subsidies 

Saldo van baten en lasten -76.854 

2.068.884  
4.426.279  

-1.620.735  
-53.520  

-394.629  
-4.426.279 

2.070.203 
4.580.671 

-1.639.736 
-64.056 

-266.411 
-4.580.671 

1.970.203  
4.580.671  

-1.639.736  
-64.056  

-266.411  
-4.580.671 

1.970.203  
4.580.671  

-1.639.736  
-64.056  

-266.411  
-4.580.671 

-122.752 

6.421.888  
-3.173.601  
-1.837.528  
-1.487.612 

6.310.492 
-3.183.292 
-1.782.309 
-1.344.891 

100.000 

6.698.874  
-3.732.189  
-1.690.211  
-1.276.474 

5.698.874  
-3.732.189  
-1.690.211  
-1.275.474 

6.698.874  
-3.732.189  
-1.690.211  
-1.276.474 

1.970.203  
4.5B0.671  

-1.639.736  
-64.056  

-265.411  
-4.580.671 

6.698.874  
-3.732.189  
-1.690.211  
-1.276.474 

0 

Algemene Gezondheids Zorg 

Kostenrekeningen 
Omzet taken gemeenschappelijke regeling 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Omzet markttaken en subsidies 

Saldo van baten en lasten 

5.833.826 6.060.704 6.467.266 6.467.266 6.467.266 6.467.256 
-2.014.749 -2.020.902 -2.044.593 -2.044.593 -2.044.593 -2.044.593 
-1.946.319 -2.010.626 -2.594.261 -2.594.261 -2.594.261 -2.594.261 
-2.238.179 -2.029.176 -1.828.411 -1.828.411 -1.828.411 -1.828.411 

-365.421 0 0 0 0 0 

Ambulancedienst 

Kostenrekeningen 
Omzet taken gemeenschappelijke regeling 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Omzet markttaken en subsidies 

Saldo van baten en lasten 

11.919.704 12.240.001 11.693.450 11.693.450 11.693.450 11.693.450 
0 0 , 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

-12.238.192 -12.240.000 -11.693.450 -11.693.450 -11.693.450 -11.693.450 

-318.488 0 0 0 

Centrale Post Ambulancedienst 

Kostenrekeningen 
Omzet taken gemeenschappelijke regeling 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Omzet markttaken en subsidies 

Saldo van baten en lasten 

1.178.808 1.035.000 1.059.428 1.059.428 1.059.428 1.059.428 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

-957.940 -940.000 -959.428 -959.428 -959.428 -959.428 

220.858 95.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 

Kostenrekeningen 
Omzet taken gemeenschappelijke regeling 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Omzet markttaken en subsidies 

Saldo van baten en lasten 

1.657.714 
-81.347 

0 
-1.575.427 

1.794.393 
-82.195 

0 
-1.712.198 

1.795.357 
-83.159 

0 
-1.712.198 

1.795.357 
-83.159 

0 
-1.712.198 

1.795.357 
-83.159 

0 
-1.712.198 

940 0 

1.795.357 
-83.159 

0 
-1.712.198 

0 

Meldkamer 

Kostenrekeningen 
Omzet taken gemeenschappelijke regeling 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Omzet markttaken en subsidies 

Saldo van baten en lasten 

1.063.431 1.117.301 1.117.301 1.117.301 1.117.301 1.117.301 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

-1.054.921 -1.117.301 -1.117.301 -1.117.301 -1.117.301 -1.117.301 

8.510 0 0 0 0 0 

-653.206 95.000 200.000 100.000 100.000 100.0001 Itotaal 
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Overzicht van baten en lasten van de programma's 
Incl. begrotingswijzigingen (omzet) 

Overzicht van baten en lasten Totaal 

Kostenrekeningen 
Kosten door te rekenen aan afdelingen * 
Omzet taken gemeenschappelijke regeling 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Doorberekende kosten aan afdelingen 
Omzet markttaken en subsidies 

Saldo van baten en lasten 
Beoogde toev./onttr. aan reserves 
Resultaat 

Voorlopige 
Realisatie 

2014 
e 

Begroting 
2015 

e 

Begroting 
2016 

c 

30.080.890  
4.516.333  

-6,885.498  
-3.926.641  
-4.516.333  

-19.921.957 

30.626,775  
4.426.279  

-6.907.124  
-3.846.455  
-4.426.279  

-19.778.195 

30,901.878  
4.580.671  

-7.499.677  
-4.348.527  
-4.580.571  

-18.853.674 

2017 
€ 

meerjarenraming 
2018 

e 

30.801.878 
4.580,671 

-7.499.677 
-4.348.527 
-4.530.671 

-18.853.674 

30.801.878 
4,580.671 

-7.499.677 
-4.348.527 
-4.580.671 

-18.853.674 

2019 
€ 

30.801.878  
4.580.671  

-7.499.677  
-4.348.527  
-4.580.671  

-18.853.674 

-653.206 
653.206 

95.000  
-95.000 

200.000 
-200.000 

100.000  
-100.000 

100.000  
-100.000 

100.000  
-100.000 

Overzicht van baten en lasten Algemene Dienst Publieke Gezondheid 

Kostenrekeningen 
Kosten door te rekenen aan afdelingen * 
Omzet taken gemeenschappelijke regeling 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Doorberekende kosten aan afdelingen 
Omzet markttaken en subsidies 

Saldo van baten en lasten 

2.005.519  
4.516.333  

-1.615.801  
-142.794  

-4.516.333  
-369.686 

2.068.884 
4.426.279 

-1.620.735 
-53.520 

-4.426.279 
-394.629 

2.070.203  
4.580.671  

-1.639.736  
-64.056  

-4.580.671  
-266.411 

1.970.203  
4.580.671  

-1.639.736  
-64.056  

-4.580.671  
-266.411 

1.970.203 
4.580.671 

-1.639.736 
-54.056 

-4.580.671 
-266.411 

1.970.203  
4.580.671  

-1.639,736  
-64.056  

-4,580.671  
-266.411 

-122.762 100.000 

• zie specificatie in bijlage 3 

Overzicht van baten en lasten Gezondheid: AGZ en JGZ 

Kostenrekeningen 
Omzet taken gemeenschappelijke regeling 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Omzet markttaken en subsidies 

Saldo van baten en lasten 

12.255.714 
-5.188.350 
-3.783,847 
-3.725.791 

12.371.196  
-5.204.193  
-3.792.935  
-3.374.067 

13.166.139  
-5.776.783  
-4.284,472  
-3.104.885 

13.166.139  
-5.775.783  
-4.284.472  
-3.104.885 

13.166.139  
-5.776.783  
-4.284.472  
-3.104.885 

-442.275 0 0 0 

13.166.139  
-5.776.783  
-4.284.472  
-3,104.885 

0 

Overzicht van baten en lasten RAV & GHOR; RAV, CPA/MKA, GHOR 

Kostenrekeningen 
Omzet taken gemeenschappelijke regeling 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Omzet markttaken en subsidies 

Saldo van baten en lasten 

15.819.657 16.186.695 15.665.536 15.665.536 15.665.536 15.665.536 
-81.347 -82.195 -83.159 -83.159 -83.159 -83.159 

0 0 0 0 0 0 
-15.826.480 -16.009.499 -15.482.377 -15.482.377 -15.482.377 -15.482.377 

-88.170 95.000 100.000 100.000 100.000 100,000 
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Kengetallen 

De inwoneraantallen per 1/1/2014 en 1/1/2015 cf. opgave CBS worden gebruikt als rekenaantallen 
inwoners begrotingsjaar 2014 resp. 2015. 

Aantal inwoners 1-1-2014 1-1-2015 

Almere 
Dronten 
Lelystad 
Noordoostpolder 
Urk 

Zeewolde 

totaal 

195.919 
40.418 
76.150 
46.374 
19.463 
21.503 

196.936 
40.382 
76.355 
46.483 
19.707 
21.640 

0,52%  
-0,09%  
0,27%  
0,24%  
1,25%  
0,64% 

399.827 401.503 0,42% 

Rekenaantal inwoners begroting 

Almere 
Dronten 
Lelystad 
Noordoostpolder 
Urk 
Zeewolde 

2015 

195.919  
40.418  
76.150  
46.374  
19.463  
21.503 

2016 

196.936  
40.382  
76.355  
46.483  
19.707  
21.640 

0,52%  
-0,09%  
0,27%  
0,24%  
1,25%  
0,64% 

totaal 399.827 401.503 0,42% 
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Bijlage 1 Plustaken gemeenten 
Begroting 2016 

Gezondheid* 
Digitale verwijswljzer 
Intensivering preventieve tandzorg 
JOGG 
Totaal Beleid & Onderzoek 

Bemoeizorg, Zorgcoördinatie en zorgmeldingen 
Coördinatie opvoed- en opgroeiondersteuning 
ESAR 
Extra contactmoment adolescenten 
Extra inzet ZAT 
Heronderzoeken (PGB) 
Informatie- en adviesfunctie/Inloopspreekuur 
Intern ondersteuningsoverleg VO 
Logopedie 
Lokale wijkteams 
Marietje Kessels 
Opvoeden Zo/thema's 
Overleggen met school en ketenpartners 
POH 
PCL-cie 
Schoolmaatschappelijk werk, preventie & vroeghulp 
Speclallstentafel 
Spreekuren op school 
Verwijzingen regionale jeugdhulp 
Verzuimproject 
(Vormgeven) CJG/ontwIkkeling transitie 
Totaal JGZ 

Centrale toegang 
Nazorg ex-gedetineerden 
Indicatiestelling Beschermd wonen 
Brandpuntfunctionarls en procescoördinatie 
Regisseur sociaal netwerk 
Meldpunt Vangnet en Advies 
Inspecties Kinderopvang en peuterspeelzalen 
Totaal AGZ 

Totaal GGD 

*Alle opgaven zijn gebaseerd op prijspeil 2015 

ter vergelijk: vastgestelde bestuursbegrotlng 2015 

Centrumgemeente 
Almere 

1.525.804 

195.456 
188.500 
519.000 
228.870 

393.978 

1.525.804 

Almere 

1.417.854 
3.520 

60.080 
63.600 

212.964 
0 

31.000 

103.740 

80.964 
33.216 
80.600 
41.000 

0 
17.670 

0 
153.100 

Dronten 

421.197 

54.875 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
3.322 

304.000 
0 
0 

0 4.000 
754.254 366.197 

50.000 

550.000 
600.000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

55.000 
55.000 

Lelystad NOP Urk Zeewolde 

360.034 319.049 108.428 168.379 

80.240 
44.160 

0 

0 

0 

0 

0 
20.637 
14.272 

0 
0 

30.725 

190.034 

0 
40.000 

0 
0 
0 
0 

130.000 
170.000 

70.506 
0 
0 

0 
34.000 

0 

0 
3.322 

4.368 
0 

49.490 
0 

54.400 

12.964 
229.049 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

90.000 
90.000 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
2.928 

0 
2.928 

0 
0 
0 
0 

91.500 
0 

14.000 
105.500 

54.845 
0 

0 

0 

0 

0 
59.364 

1.661 

22.509 
138.379 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

30.000 
30.000 

1.525.804 

1.016.804 

Totaal 

4.320.745 
3.520 

0 
60.080 

63.600 

473.430 
44.160 
31.000 

0 
103.740 
34.000 
80.964 
33.216 
80.500 
41.000 
59.364 
49.539 
14.272 

304.000 
4.368 

153.100 
49.490 
30.725 
54.400 

0 
39.473 

1.680.841 
195.456 
278.500 
519.000 
228.870 

91.500 
393.978 
869.000 

2.576.304 

1.417.854 421.197 360.034 319.049 108.428 168.379 4320.745 

m ü 

m. 

1.630.913 216.255 477.747 267.371 57.007 180.348 3.846.456 
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Bijlage 2 Toelichting doorberekening Algemene Dienst 

Begroting 2015 Begroting 2016 

Subtotaal kosten 6.495.164 6.550.874 

Omzet taken gemeenschappelijke regeling 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Doorberekende kosten aan afdelingen 
Omzet markttaken en subsidies 

1.620.735 
53.520 

4.426.279 
394.629 

1.639.736 
64.056 

4.580.571 
266.411 

Subtotaal opbrengsten 

Subtotaal resultaat 

6.495.164 

0 

6.550.874 

0 

Specificatie doorberekening aan afdeling: 

AGZ 
JGZ 
RAV & meldkamer 
GHOR 

Totaal 

1.472.067 
1.489.485 
1.069.964 

394.762 

4.426.279 

1.518.035 
1.564.521 
1.108.828 

389.288 

4.580.673 

Een tijdelijke extra ondersteuning bij de uitvoering van een intern verbeterprogramma ICT van € 100.000 
is zichtbaar als een incidenteel tekort op het deelprogramma Algemene Dienst (AD), maar niet in de 
doorberekening. 

31-3-2015FIN 11 


