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Geachte heer Verdam, 

Inleiding 
Op 11 april hebben wij op grond van artikel 21 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling 
GGD Flevoland ontvangen de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 
van de GGD Flevoland. Op grond van artikel 21 lid 6 dienen wij vooruitlopend op de nog 
komende besluitvorming in de raad bij uw dagelijks bestuur de volgende nog voor te 
stellen zienswijze in op de genoemde stukken. 

Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 
Wij stemmen in met de ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 voor wat 
betreft de collectieve taken inbegrepen de opgenomen loon- en prijsindexering. 
In de ontwerpbegroting collectieve taken 2017 wordt geen nieuw beleid voorgesteld. 
Dit is wel het geval voor de plustaken. Voor de gemeente Almere al is in de ontwerp 
begroting ingeboekt de uitvoering van de plustaak JGZ 0 tot 18 jaar voor een bedrag van 
€ 3,8 miljoen. De uitvoering van deze plustaak hangt nauw samen met de uitvoering van 
de bestaande collectieve taak jeugdgezondheidszorg 4 tot 18 jaar die voor alle (andere) 
gemeenten wordt uitgevoerd. In die zin is deze plustaak dan ook van een geheel andere 
orde dan een plustaak die op individuele basis voor een gemeente wordt uitgevoerd. 
Vanwege deze verwevenheid met de al bestaande collectieve JGZ taak 4 tot 18 jaar 
delen wij u nu al ons standpunt over deze omvangrijke uitbreiding van de JGZ mee. 
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Plustaak JGZ Almere/ oprichting coöperatie 
Wij beschikken ten tijde van de door u ingediende ontwerpbegroting 2017 over geen 
enkele documentatie aangaande de door u voorgenomen oprichting van een coöperatieve 
vereniging voor de JGZ 0 tot 18 jaar met zorggroep Almere voor de uitvoering van de 
integrale JGZ voor de gemeente Almere. 
Wegens het ontbreken van deze cruciale informatie voor het risicoprofiel van het bedrijf 
GGD Flevoland onthouden wij u vooralsnog onze instemming met het oprichten van de 
door u beoogde coöperatie voor de IJGZ Almere. 

Vooruitlopend op de door u toegezegde "Oplegnotitie voor de raden van gemeenten" bij 
de oprichtingsakte van de coöperatie stellen wij alvast tenminste de volgende rand
voorwaarden: 
- transparante juridische constructie van de coöperatie IJGZ Almere; 
- strikt gescheiden financiële huishouding tussen coöperatie en GGD-bedrijf; 
- transparantie over criteria kostentoedeling overhead tussen coöperatie en GGD-

bedrijf; 
- afzonderlijke accountantsverklaring voor coöperatie; 
- overlegging van een getekende verklaring van de gemeente Almere dat Almere 

volledig aansprakelijk is voor welke risico's dan ook (financieel en Inhoudelijk) die 
voortvloeien uit de op te richten coöperatie iJGZ Almere. 

Jaarrekening 2015 
De accountantscontrole op de jaarrekening 2017 was ten tijde van ontvangst van de 
ontwerpbegroting 2017 nog niet afgerond. 
De voorlopige cijfers zijn globaal wel al In de financiële staat bij de ontwerpbegroting 
2017 opgenomen. Daaruit blijkt een jaarresultaat van € 940.000. Na diverse nog 
komende afdrachten (GHOR/Meldkamer) en een teruggave wegens vrijval voorziening 
logopedie zal naar schatting nog een bedrag overblijven van tussen € 300.000/400.000. 
Wij zijn van mening dat deze middelen primair moeten worden ingezet op knelpunten die 
recentelijk (ook landelijk) zijn gesignaleerd in de infectieziektebestrijding. Dit zou naar 
ons inzicht voorrang moeten hebben op een andere optie namelijk versterking van het 
Innovatiefonds. 

Besluitvorming raad 
Na de besluitvorming in de raad op 4 jul i 2016 ontvangt u nog definitief bericht of de 
raad heeft ingestemd met onze voorgestelde zienswijze. 
Overigens wijzen wij u erop dat de gemeentelijke programmabegroting 2017 uiterlijk op 
14 november 2016 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. 
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