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Betreft : ontwerp begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van GGD Flevoland 
alsmede de voorlopige jaarstukken van GGD Flevoland

Lelystad, 11 april 2019

Geachte gemeenteraad.

Conform artikel 21 en artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland doe ik 
u, namens het dagelijks bestuur, bijgaand toekomen de Ontwerp Begroting 2020, inclusief 
meerjarenraming 2021-2023. Tevens worden aan u de voorlopige Jaarstukken 2018 van 
GGD Flevoland aangeboden.

1. Ontwerp Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 (bijlage 1).
Het algemeen bestuur van GGD Flevoland heeft op 11 april 2019 ingestemd met het 
aanbieden de Ontwerp Begroting 2020 aan de gemeenteraden voor zienswijzen.

De Ontwerp Begroting 2020 compenseert de stijging van werkgeverslasten 2019 en van 
loonkosten vanuit de CAO 2019. Het algemeen bestuur van GGD Flevoland is 
voornemens om deze stijging van werkgeverslasten en loonkosten evenzo te 
compenseren voor het lopende boekjaar 2019. De begrote schatting van de stijging 
loonkosten vanuit de CAO 2019 (3,5%) wordt in het eerstvolgende begrotingsmoment 
aangepast naar gelang de uitkomst van de CAO daar aanleiding toe geeft.

De gemeenteraad kan zijn zienswijze, binnen acht weken na ontvangst van deze 
Ontwerp Begroting, schriftelijk ter kennis aanbieden bij het dagelijks bestuur van GGD 
Fievoland.

Het aigemeen bestuur zal vervolgens, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen 
van de gemeenteraden, de begroting 2020 (inclusief meerjarenraming 2021-2023) en 
de begrotingswijziging 2019 in de bestuursvergadering van 27 juni a.s. vaststeiien.

2. Voorlopige Jaarstukken 2018 (bijlage 2).
Het algemeen bestuur van GGD Flevoland heeft op 11 april 2019 ingestemd met het 
aanbieden van de voorlopige Jaarstukken 2018 aan de gemeenteraden. De 
goedgekeurde verklaring van de accountant is op 11 april 2019 afgegeven. Het 
algemeen bestuur stelt op 27 juni a.s. de Jaarstukken 2018, aismede de bestemming 
van het resultaat, vast.
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3. Publieke gezondheid Flevoland in beeld en in cijfers 2018 (bijlage 3).
Tot slot vindt u bijgevoegd een IPhone-leaflets met daarop de QR-code voor een 
terugblik op publieke gezondheid in 2018.

Hoogachtend
1

ïrs. C. Ver 
directeür Publieke Gezondheid

Bijlagen:
Ontwerp Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 
Voorlopige jaarstukken 2018 
IPhone-leaflet
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Ter bespreking AO 12 februari 2019
Ter bespreking AB 11 aprii 2019
Verzoek zienswijze gemeenten 15 april 2019
Ter vaststelling 27 juni 2019
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1. Inleiding
Als GGD Flevoland zetten we in op nabijheid. Dit betekent dat we daar willen zijn waar de inzet van 
publieke gezondheidszorg het verschil kan maken. Dit betekent ook maatwerk. De zes gemeenten 
binnen Flevoland vragen dit maatwerk. Waar de GGD Flevoland in het verleden meer uitging van 
gemeenschappelijkheid vragen de veranderingen binnen de verschillende doelgroepen een andere 
aanpak zonder de gemeenschappelijkheid uit het oog te verliezen. 2020 zal vooral in het teken 
staan van de juiste balans tussen gemeenschappelijkheid en maatwerk per gemeente.

In 2019 is nadrukkelijk begonnen met het afstemmen van het GGD-beleid met de meerjarige 
collegeprogramma's van de zes gemeenten. Gezamenlijk met ambtenaren volksgezondheid en het 
bestuur van de GGD Flevoland zijn brainstormsessies beiegd om verdieping en overeenkomsten te 
bewerkstelligen op de eerdergenoemde collegeprogramma's en het meerjarenbeleid van de GGD 
Flevoland. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk gedragen meerjaren gezondheidsbeleid voor 
alle gemeenten. Wederom is hier de balans tussen gemeenschappelijkheid en maatwerk per 
gemeenten besproken en vastgesteld. In deze is ook de uitbreiding van het Rijksvaccinatie 
Programma opgenomen. Deze ontwikkeling wordt de komende jaren structureel gemonitord.

Naast een gezamenlijk gedragen meerjaren gezondheidsbeieid is samenwerking binnen het sociaal 
domein om maatschappelijke (positieve) effecten op het gebied van publieke gezondheid te 
bereiken een absolute voorwaarde. Partijen opereren binnen diverse netwerken en staan, net als 
de zes gemeenten, voor gemeenschappelijke opgaven. De veelzijdigheid van taken en 
verantwoordelijkheden van GGD Flevoland, maakt het ook noodzakelijk om binnen de aanpalende 
domeinen zoals Ruimtelijke Ordening en Veiligheid, de samenwerking aan te gaan en inhoud te 
geven; GGD Flevoland transformeert hierdoor meer en meer naar een netwerkorganisatie.

Partijen in een netwerk staan voor gezamenlijke opgaven rondom bepaalde vraagstukken of een 
specifieke doelgroep. De verantwoordelijkheid voor deze gezamenlijke opgaven willen we 
realiseren door in de betreffende gemeente fysiek aanwezig te zijn. Samen met partners én de 
betreffende doelgroep zoeken we naar wat zij nodig hebben voor bijvoorbeeld een gezonde 
leefomgeving of een aanpassing in de leefstijl. Alleen zó wordt een duurzaam effect bereikt.

In 2018 en 2019 is hiertoe de structuur van de GGD Flevoland aangepast. Zo is de samenwerking 
tussen de teams Algemene Gezondheidszorg, Jeugdgezondheidszorg, en GHOR Flevoland 
geïntensiveerd en is er nadrukkelijk geïnvesteerd in een integrale werkwijze. Een belangrijke 
concrete opbrengst van deze integrale werkwijze is de eerdergenoemde meerjaren 
gezondheidsbeleidsplannen op gemeentelijk niveau. Deze gezondheidsplannen, sluiten aan bij het 
gemeentelijke gezondheidsbeleid, de lokale behoeften en de gezondheidsstatus van de betreffende 
gemeente.

De komende twee tot drie jaar vinden een aantal grote in- en externe trajecten plaats die de 
uitwerking zijn van de eerder ingezette koers van GGD Flevoland om te transformeren naar een 
nog betere functionerende netwerkorganisatie:

In 2018 is een begin gemaakt met het uitwerken van een Samenwerkingsovereenkomst 
(SOK) tussen de GGD'en van Gooi&Vechtstreek en Flevoland en de veiligheidsregio's 
Gooi&Vechtstreek en Flevoland. Doel van deze samenwerking is naast kosten efficiency 
een bundeling van diensten ten behoeve van de inwoners van Flevoland en 
Gooi&Vechtstreek. Hierdoor ontstaat een regio die zich in gezamenlijkheid kan richten op 
de borging van publieke gezondheid en veiligheid. De ontwikkeling van de samenwerking 
vindt plaats onder de aansturing en verantwoordeiijkheid van de GGD-besturen en de 
veiligheidbesturen. Medio 2020 hopen we deze samenwerking (SOK) daadwerkelijk te 
formaliseren.
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GGD Flevoland heeft door haar afdeling Regionale Ambulancevoorziening, een belangrijke 
functie binnen de acute zorg. Op deze functie binnen de acute zorg is in 2018 en 2019 een 
belangrijk appel gedaan door het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Naast 
de extra inzet van materieel in de vorm van ambulance voertuigen vroeg en vraagt dit veel 
van de medewerkers van de ambulance zorg. Op dit moment monitoren we nauwgezet de 
gevolgen van het faillissement voor de acute zorg en zijn we in continue dialoog met alle 
betrokken partijen. Hoe de situatie rondom acute zorg er in 20120 er zal uitzien is 
vooralsnog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de medewerkers van de ambulancezorg zich 
blijvend inzetten voor veilige en adequate spoedzorg voor alle patiënten binnen Flevoland.

GGD Flevoland is ervoor om gemeenten en netwerkpartners te helpen Flevoland gezonder te 
maken en te houden!

GGD Flevoland,
drs. C. Verdam directeur Publieke Gezondheid
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2. GGD Flevoland in een oogopslag
Bevolking

Ruim 415.000 inwoners in 6 gemeenten

6 regionale vestigingen in Almere
Dronten
Lelystad
Noordoostpolder
Urk
Zeewolde

%Urk

Le^tad

Zeewolde

Noordoostpolder

Dronten

Taken en formatie

AGZ
Bestuur, Financiën en Bedrijfsvoering
Gezondheidsbevordering
GHOR
JGZ (inclusief Aimere) 
Maatschappelijke Zorg 
RAV, MKA&B 
Toezicht
Totaal

Fte
35
33
13
9

153
30

186
12

471

Bestuur

Het bestuur van GGD Fievoland bestaat uit de zes portefeuillehouders Zorg/Volksgezondheid van de 
zes gemeenten in Fievoiand

Gemeente Almere: 
Gemeente Dronten: 
Gemeente Lelystad: 
Gemeente Noordoostpolder: 
Gemeente Urk:
Gemeente Zeewolde:

Wethouder dhr. A. Dijkstra 
Wethouder mevr. I. Korting 
Wethouder mevr. E. van Wageningen 
Wethouder mevr. M. Uitdewiliigen 
Wethouder dhr. F. Brouwer 
Wethouder mevr. W. Prins
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3. Programma Publieke Gezondheid
3.1 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Wat willen we bereiken?
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft als doel het beschermen, bevorderen, bewaken van de 
gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal, van alle jeugdigen en jongeren.
De JGZ doet dit vanuit de visie van de positieve gezondheid; 'Gezondheid als het vermogen zich 
aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen van het leven'
Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18= recht op preventieve gezondheidszorg, die wordt 
aangeboden onder verantwoordelijkheid van de gemeenten.
In Almere wordt de Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar uitgevoerd door JGZ Almere; een 
samenwerking tussen Zorggroep Almere en GGD Flevoland. In de andere gemeenten in Flevoland 
wordt de JGZ voor 0-4jarigen uitgevoerd door Icare (Lelystad, Dronten en Zeewolde) en Zorggroep 
Oude en Nieuwe Land (Noordoostpolder en Urk) en de JGZ voor 4-18 jarigen door GGD Flevoland.

Wat doen we daarvoor?
De JGZ GGD voert het landelijk wettelijk vastgestelde basispakket JGZ uit en daarnaast diverse 
JGZ-taken als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling en via contracten/subsidieafspraken 
met individuele gemeenten. Met ingang van 2018 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de JGZ voert het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit.
De JGZ-professional staat naast ouders en jeugdigen en biedt ondersteuning waar en wanneer dat 
nodig is. De JGZ is er voor alle ouders en jeugdigen en heeft hen allen in beeld, ook al betekent dat 
niet dat we iedereen op vaste momenten standaard zien. De meeste jeugdigen en jongeren 
ontwikkelen zich immers goed (80%). Signaleert de JGZ dat er meer aandacht en zorg nodig is dan 
wordt daar extra op ingezet, dit geldt voor een kleinere groep ouders en jeugdigen (20%). Een 
multidisciplinaire aanpak met goede samenwerking tussen JGZ en netwerkpartners is voor deze 
laatste groep onontbeerlijk. Zo heeft de JGZ een actieve rol in de wijkjeugdteams en 
ondersteuningsstructuren op zowel basisscholen en het speciaal- en voortgezet onderwijs.
De JGZ-professionals richten zich op het normaliseren van opvoed- en opgroeiproblematiek. JGZ 
kijkt naar het kind en gezin als een geheel met aandacht voor de biologische, psychologische en 
sociale invloeden die mee kunnen spelen bij opgroeien en opvoeden. Dit doet JGZ laagdrempelig op 
school, thuis, op een JGZ-locatie of via digitale online wegen. De JGZ is er om zowel kleine als 
grote opvoed- en opgroeivragen te bespreken en advies en ondersteuning te geven aan jeugdigen, 
ouders en netwerkpartners.

Beleidsaccenten in 2020
Vernieuwing van het basispakket JGZ: samen met ouders, jeugdigen en JGZ-professionals 
wordt gekeken hoe de JGZ haar takenpakket nog beter kan laten aansluiten bij de wensen 
en behoeften van professionals, ouders en jeugdigen, anticiperend op lokale, 
maatschappelijke en digitale ontwikkelingen.
Intensiveren van de samenwerking JGZ 0 tot 18 jaar tussen de GGD en Icare (gemeente 
Lelystad, Dronten, Zeewolde) en tussen GGD en ZONL (gemeente NOP en Urk). Redenen 
voor een intensievere samenwerking zijn allereerst zorginhoudelijk, maar daarnaast ook
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organisatorisch en bestuuriijk van aard: o.a. doorlopende zorglijn, geen knip in overdracht 
(toewerken naar 1 digitaai dossier), 1 aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers, integrale 
blik op vernieuwing basistakenpakket en specialisatie, personeelsmanagement 
(uitwisseling, omgaan met schaarste), 1 aanspreekpunt voor lokale netwerkpartners en 
passende lokale inzet JGZ binnen het sociaal domein.

• Lokale zichtbaarheid van JGZ voor ouders, jeugdigen en netwerkpartners vergroten. Dit 
betekent op proactieve wijze aanwezig zijn op diverse lokale werkplaatsen en daar waar 
]GZ nodig is. Professionals dragen hierbij uit waar ze voor staan in het preventieve 
voorveld.
De komende jaren is aanpak schoolverzuim een speerpunt van JGZ GGD Flevoland. JGZ 
GGD Flevoland richt zich in eerste instantie op het aanpakken van schoolverzuim op het 
voortgezet onderwijs maar zal de lijn ook doorzetten op het basisonderwijs. De aanpak 
schoolverzuim wordt in samenwerking met scholen en leerplicht opgezet en uitgevoerd. De 
verwachting is dat het aantal aanmeldingen zal stijgen naarmate de aanpak schoolverzuim 
steeds bekender en steviger neergezet wordt.

• Verhogen vaccinatiegraad; in samenwerking met team Infectieziekten bestrijding wordt er 
de komende jaren ingezet om de trend van een dalende vaccinatiegraad te doorbreken.

Indicator
2017

realisatie
2018

realisatie
2019

prognose
2020

begroting
Aantal PGO's BO, VO, SO en op 
indicatie (uniek aantal kinderen) 22.842 20.499 20.694 20.919

Vaccinatiegraad BMR/DTP 87% 87% 88% 88%

Vaccinatiegraad HPV 38% 38% 38% 38%
Vaccinatiegraad Men ACWY nvt 81% 81% 81%
Aantal vervolgconsulten (uniek aantal 
kinderen) ^ 9.042 6.930 6.996 7.072
Aantal verzuimspreekuren 739 701 850 1.000

Bedragen (x €1.000}
2017

realisatie
2018

realisatie
2019

prognose
2020

begroting
Kosten 12.491 13.200 14.056 14.021

Baten basispakket gemeenten 2.779 2.966 2.993 3.405
Baten pluspakket gemeenten 7.823 8.098 9.317 9.380
Baten derden 1.883 2.366 1.735 1.236

Baten totaal 12.484 13.430 14.045 14.021

Resultaat -7 230 -11 0
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3.2 Algemene gezondheidszorg

Wat willen we bereiken?
Een gezonde leefomgeving voor alle inwoners van Flevoland op gebied van milieu en gezondheid 
maar ook het voorkomen van import en de transmissie van infectieziekten.
Risicogroepen zijn bekend met de mogelijkheden/ondersteuning die de GGD kan bieden op gebied 
van Seksuele Gezondheid.
Slachtoffers van seksueel geweld worden doorverwezen naar CSG van de GGD en zijn zelf ook 
bekend met het CSG.

Wat doen we daarvoor?
Infectieziektebestriidina: het voorkomen en bestrijden van infectieziekten, die vanwege de 
verspreidingskans een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid. 
Tuberculosebestrijding: het bestrijden van tbc door middel van bron- en contactonderzoek, 
preventieve maatregelen, begeleiding patiënten en inzet mobiele röntgenunits (MRU) voor 
screening.
Technische Hvaiënezora
Infectiepreventie ter voorkomen van en/of verkleinen van risico op verspreiding van 
mogelijke ziekteverwekkers door onder andere advisering over evenementen en toezicht op 
bedrijven die tatoeëren en piercen.
Reiziaerszora: vaccinatie van en advies aan reizigers met het oog op 
infectieziektepreventie.
Milieu en Gezondheid/Medische Milieukunde: de beïnvloeding van de gezondheid vanuit de 
fysieke leefomgeving, door o.a. advies over luchtverontreiniging, geluidshinder en 
gezondheidskundig advies bij (dreigende) rampen.
Centrum Seksuele Gezondheid: voorlichting en behandeling van seksueel overdraagbare 
aandoeningen (soa) ter voorkoming van verspreiding van ziekten, inclusief 
partnerwaarschuwing (bron- en contactopsporing). Een positieve bijdrage leveren bij 
seksualiteit gerelateerde problematiek zoals seksueel misbruik, loverboys en ongewenste 
zwangerschap.
Centrum Seksueel Geweld (CSG): het Centrum Seksueel Geweld is een 
samenwerkingsverband van partijen die zorgen voor een geïntegreerde aanpak op medisch, 
psychologisch en forensisch gebied ter ondersteuning van slachtoffers van seksueel 
geweld. Ieder slachtoffer krijgt een casemanager toegewezen die de zorg coördineert.
De GGD coördineert het CSG.

Beleidsaccenten in 2020
Analyse van de vaccinatiegraad en opstellen van beleidsadvies;
Nieuwe geluidsmeting bij vliegveld Lelystad;
Uitbreiding van convenant Centrum Seksueel Geweld met partners in Regio 
Gooi&Vechtstreek en bekendheid van Centrum vergroten;
Preventieve activiteiten gericht op jongeren in kader van Seksuele Gezondheid met 
bijzondere aandacht voor jonge mannen die seks hebben met mannen.
Verdere ontwikkeling regionalisering TBC;
Inzetten op basishygiëne zoals handenwasproject voor basisscholen;
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Mogelijkheden voor contract zorgverzekeraars voor Reizigerszorg onderzoeken; 
Beleidsontwikkelingen Algemene Gezondheidszorg, o.a.:
Samenwerking tussen Infectieziektebestrijding met uitvoerende organisaties voor 
Rijksvaccinatieprogramma;
Voorbereiding op proactieve inzet/beleidsadvisering in kader van Omgevingswet; 
Samenwerking met Regio Gooi&Vechtstreek op gebied van Centrum Seksueel Geweld/ 
aansluiten bij ontwikkeling MDA++;
Beschikbare financiële middelen (regeling aanvullende seksuele hulpverlening) versus 
toenemende vraag.

Indicator 2017
realisatie

2018
realisatie

2019
prognose

2020
begroting

Aantal consulten Reizigersvaccinaties 8.217 9.568 9.000 9.000
Aantal consulten Seksuele Gezondheid 4.763 5.061 5.000 5.000
Aantal Acute casussen Seksueel Geweld 37 55 60 70
Aantal Meldingen Infectieziekten A,B en C 258 178 230 230
Aantal TBC patiënten 28 35 30 30
Aantal vragen/melding Milieu 116 142 110 125
Aantal adviseringen evenementen 45 45 65 65

Bedragen (x Cl.000)
2017

realisatie
2018

realisatie
2019

prognose
2020

begroting

Kosten 3.688 3.764 3.874 4.240

Baten basispakket gemeenten 1.275 1.274 1.286 1.751
Baten pluspakket gemeenten 112 107 84 84

Baten derden 2.522 2.544 2.437 2.404

Baten totaal 3.908 3.925 3.808 4.240

Resultaat 220 161 -66 0
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3.3 Maatschappelijke Zorg

3.3.1 Maatschappelijke Zorg/Regionaal Meldpunt OGGz 

Wat willen we bereiken?
Het stabiliseren en zo mogelijk verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in een zeer 
kwetsbare positie.
Voorkomen van dak- en thuisloosheid, huisuitzettingen en recidive van delicten.
Crisissituaties (zwerven, dreigende dak-/thuisloosheid) afwenden.
Voorkomen van uitval uit zorg.
Minder overlast door kwetsbare doelgroepen.

Wat doen we daarvoor?
Maatschappelijk zorg ofwel het Regionaal Meldpunt OGGz (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) 
richt zich op kwetsbare mensen zoals zorgwekkende zorgmijders, dak- en thuislozen, ex- 
gedetineerden en personen met verward gedrag. Onder het Regionaal Meldpunt valt de volgende 
dienstverlening:

Vangnet en Advies (regionaal): toeleiden van zorgwekkende zorgmijders naar regulier 
zorgaanbod
Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang (regionaal): coördineren en monitoren vanuit de 
Centrale Toegang, waardoor de zorg vanuit de Maatschappelijke Opvang gerichter ingezet kan 
worden
Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden volwassenen (regionaal): Coördinatie van de nazorg aan 
volwassen ex-gedetineerden
Toegangsbepaling Beschermd Wonen (regionaal): Adviseren aan centrumgemeente Almere 
over de toegangsbewijzen voor Beschermd Wonen in heel Flevoland en monitoren van de 
zorgbehoefte van de cliënten
Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugd (Almere en Lelystad)
Procescoördinatie jeugd en volwassenen (Almere): verhelpen van stagnaties in de door de 
procescoördinatoren behandelde casuïstiek
Brandpuntfunctionaris jeugd en volwassenen (Almere) in geval van complexe, stagnerende 
casuïstiek.
Persoonsgerichte aanpak (PGA) Almere en Lelystad
Regisseur sociaal domein/procesregisseur (resp. Urk en Noordoostpolder): in geval van 
complexe, stagnerende casuïstiek.

O

Beleidsaccenten in 2020
Op verschillende velden wordt geconstateerd dat het bestaand aanbod niet of onvolledig aansluit 
op de vraag uit de samenleving:

Er is een tekort aan passend aanbod voor personen met complexe problematiek zoals 
combinaties van een verstandelijke beperking met middelengebruik gedragsproblemen 
en psychiatrie, vooral als hiervoor ook extra beveiligde zorg noodzakelijk is. Eenzelfde 
tekort doet zich voor bij ernstig overlast gevende personen met psychiatrische 
problematiek zonder behandelperspectief in de GGZ. De problematiek rond verwarde 
en gevaarlijke personen hangt daar nauw mee samen.
Capaciteitsproblemen in de Maatschappelijke Opvang, gedeeltelijk veroorzaakt door 
gebrekkige doorstroom naar beschermd wonen en zelfstandig wonen in het algemeen.

o
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Een gestaag stijgende vraag naar OGGz dienstverlening in de afgelopen jaren, vooral in het 
aantal zorgmeldingen voor Vangnet en Advies, meldingen van verward gedrag en aanvragen 
voor Beschermd Wonen.
De inzet van de GGD binnen het regionale plan van aanpak rond personen met verward 
gedrag, inclusief de onderzoeksresultaten van de GGD die meer inzicht geven in de 
achterliggende problematiek en zorggeschiedenis van personen met verward gedrag in 
Flevoland.

3.3.2 Maatschappelijke zorg/Forensische geneeskunde 

Wat willen we bereiken?
Medisch onderzoek en advisering ten behoeve van politie. Openbaar Ministerie en gemeenten. Dit 
in het kader van handhaving, opsporing en strafrechtpleging.

Wat doen we daarvoor?
De GGD heeft forensisch artsen in dienst die forensisch geneeskundige taken uitvoeren. 
Forensische geneeskunde bevat vier onderdelen: medische zorg, medische advisering, 
sporenonderzoek en lijkschouw.
De werkzaamheden van een forensisch arts bestaan uit het uitvoeren van de lijkschouw bij 
(vermoeden van) niet natuurlijk overlijden, het uitvoeren van zedenonderzoek, letselonderzoek, 
het opstellen van letslelrapportages, het afnemen van bloed, DNA of ander lichaamsmateriaal en 
het verlenen van medische zorg aan arrestanten op politiebureaus.

Uitvoeren van de basistaken in een 24/7 dienstrooster.
Zorgen voor voldoende gekwalificeerde forensisch artsen om de beschikbaarheid 24/7 te 
kunnen garanderen.

• Opleiden van basisartsen tot forensisch arts.

Beleidsaccenten in 2020
Met de GGD'en in de politieregio Midden Nederland voorbereidingen treffen voor 
gezamenlijk inschrijven op een eventuele aanbesteding Medische arrestantenzorg door 
Politie Nederland.
Samenvoegen dienstrooster forensisch artsen GGD Flevoland en GGD Gooi en Vechtstreek. 
Verdere uitrol landelijk project Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling in regio 
Midden Nederland, waarvan de coördinatie bij GGD Flevoland ligt. Doel hiervan is om meer 
grip te krijgen op kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling.
Nieuwe landelijke opleidingsstructuur forensisch arts.
Meegaan met de landelijke ontwikkelingen inzake verdere samenwerking, gezamenlijke 
opleiding en kwaliteitsverbeteringen.
Minder letselbeoordelingen, omdat politie zelf steeds meer afhandelt.
Minder drugs- en urinetesten voor reclassering Nederland ivm nieuwe werkwijze.
Meer bloedafname bij autobestuurders voor bepaling van inname van drugs i.v.m. nieuw 
testsysteem politie.
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Indicator 2017
realisatie

2018
realisatie

2019
prognose

2020

begroting
Aantal meldingen Vangnet en Advies 589 635 665 685
Aantal adviesaanvragen Vangnet en 
Advies 281 380 450 500
Aantal plaatsingen dak- en thuislozen 
binnen maatschappelijke opvang 
Flevoland 381 267 300 325
Aantal vrijwillige nazorg trajecten aan 
ex-gedetineerden volwassenen 202 180 170 165
Aantal aanvragen voor 
toegangsbepaling beschermd wonen 403 483 531 550
Aantal arrestantenconsulten 1.379 1.150 1.200 1.210
Aantal lijkschouwingen i.v.m. 
zelfdodingen 46 31 35 36
Aantal lijkschouwingen i.v.m. 
verkeersslachtoffers 1 6 4 5
Aantal bloedafnames voor alcohol en 
drugs 69 199 225 250

Bedragen (x Cl.000)
2017

realisatie
2018

realisatie
2019

prognose
2020

begroting

Kosten 2.617 2.995 3.055 3.080

Baten basispakket gemeenten 157 183 184 199
Baten pluspakket gemeenten 1.894 2.232 2.412 2.383
Baten derden 492 542 497 497

Baten totaal 2.543 2.956 3.093 3.080

Resultaat -74 -39 38 0
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3.4 Toezicht

3.4.1 Toezicht Kinderopvang
De GGD houdt in opdracht van alle Flevolands gemeenten toezicht op de kinderopvang. Op basis 
van de uitkomsten rapporteert de GGD aan de gemeente of de kindercentra voldoen aan de wet en 
geven advies over eventuele benodigde vervolgacties. De handhaving is belegd bij de gemeenten.

Wat willen we bereiken?
Op een professionele en onafhankelijke manier eraan bijdragen dat kinderen zich positief kunnen 
ontwikkelen in een veilige en gezonde omgeving. Door toezicht wordt in samenwerking met 
gemeenten gezorgd voor verantwoorde kinderopvang.

Wat doen we daarvoor?
De GGD beoordeeld of de kindercentra voldoen aan de Wet Kinderopvang door het uitvoeren van 
jaarlijkse inspecties bij geregistreerde kindercentra en het uitvoeren van steekproeven bij 
geregistreerde gastouders. Naast de jaarlijkse inspecties wordt het principe 'streng aan de poort' 
gehanteerd. Hierbij vindt een voor-en na-inspectie plaats bij een nieuw kindercentrum waarbij 
getoetst wordt of er voldaan wordt aan de basisvoorwaarden.

Beleidsaccenten 2020
> Veranderingen in toezicht als gevolg van wijzigingen in regelgeving VE;
> Wijzigingen in toezicht als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving;
> Ontwikkeling flexibilisering inspectie-activiteit. Het 'loslaten' van de vaste inspectie-items 

op laag risicoprofielen en bepalen op basis van nut en noodzaak welke items getoetst gaan 
worden;

> Stimuleren naleefgedrag bij hoog risicoprofielen.

3.4.2 Toezicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
De GGD houdt in opdracht van de gemeenten toezicht op Wmo-gefinancierde aanbieders. Deze 
activiteit is nog vrij nieuw en volop in ontwikkeling. Vanaf 2019 pakt de GGD in samenwerking met 
de gemeenten in Flevoland proactief en signaal gestuurde toezicht op. Daarnaast is de GGD 
verantwoordelijk voor het toezicht bij de melding van een calamiteit. De gemeente wordt over de 
kwaliteit van een voorziening geadviseerd en is verantwoordelijk voor een eventuele handhaving.
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Wat willen we bereiken?
Het stimuleren van continue groei en ontwikkeling in de kwaliteit van de Wmo voorzieningen ten 
behoeve van de cliënten.

Wat doen we daarvoor?
Samen met gemeenten en aanbieders kritisch blijven kijken naar de werkwijze en procedures op 
alle vormen van toezicht en samenwerkingen.

Beleidsaccenten 2020
• Het bevorderen van het melden van calamiteiten door voorzieningen
• Het verder ontwikkelen van pro-actief toezicht in samenwerking met de gemeenten 

Verbeteren samenwerking gemeenten in het proces van toezicht

Indicator 2017
realisatie

2018
realisatie

2019
prognose

2020
begroting

Aantal inspecties Kinderopvang 1.221 1.245 1.462 1.462
Aantal calamiteiten Toezicht WMO 15 6 10 15
Aantal uitgevoerde proactieve 
onderzoeken Toezicht WMO 0 4 19 19
Aantal uitgevoerde signaalgestuurde 
onderzoeken Toezicht WMO 4 6 3 3

Bedragen (x €1.000} 2017
realisatie

2018
realisatie

2019
prognose

2020
begroting

Kosten 763 1.122 1.203 1.204

Baten basispakket gemeenten
Baten pluspakket gemeenten 910 978 1.204 1.204
Baten derden 14

Baten totaal 924 978 1.204 1.204

Resultaat 161 -143 1 0

ontwerpbegroting 2020 versie 12-04-19 10_45u
Pag. 14 van 44



r
n

!

/

if"k:>
k I A

r

i
i

/ > *4rê '<h

(

3.5 Gezondheidsbevordering
Het team Gezondheidsbevordering streeft naar een gezonder Flevoland. Door allerlei 'bedreigingen' 
staat de gezondheid van de inwoners van Flevoland in de huidige tijd voortdurend onder druk. De 
sociaaleconomische verschillen in de samenleving laten grote verschillen zien. Dit heeft gevolgen 
voor de individuele keuzes voor een gezonde leefstijl en daarmee ook de gezondheid van met 
name de inwoners in de lagere sociaaleconomische klassen.

Ook de leefomgeving van de inwoners maakt het helaas mogelijk dat men ongezonde keuzes 
maakt. Of beter gezegd; een juiste inrichting van de leefomgeving kan mensen verleiden tot het 
maken van gezonde keuzes. Op allerlei momenten en bij allerlei doelgroepen, met name ook de 
kwetsbare groepen, is winst te behalen op een gezondere leefstijl. Als mensen gezonder zijn 
participeren ze beter en als mensen participeren worden ze gezonder of blijven ze langer gezond. 
Deze context staat centraal binnen de activiteiten van het team Gezondheidsbevordering. Het team 
Gezondheidsbevordering monitort, onderzoekt, adviseert, ontwikkelt en coördineert producten en 
activiteiten op het gebied van Publieke Gezondheid voor Flevoland.

Wat willen we bereiken?
In 2020 heeft het team Gezondheidsbevordering de volgende doelstellingen voor ogen.
Samen werken aan een gezondere leefomgeving. De leefomgeving heeft positieve effecten op de 
gezondheid van inwoners. Dat geldt zowel voor de fysieke als de sociale leefomgeving. Een 
aantrekkelijke en goed ingerichte leefomgeving stimuleert een gezonde leefstijl met voldoende 
beweging. En in een prettige buurt is de samenhang groot, voelen inwoners zich veilig en krijgen 
ze steun. Hun participatie wordt beter waardoor zich gezonder voelen.
De Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking treedt, maakt het mogelijk om het beleid en 
aanpak rondom de gezonde leefomgeving steviger te verankeren. Gemeenten krijgen meer ruimte 
voor lokaal maatwerk als het gaat om de inrichting van de leefomgeving. De ambitie is dat de 
expertise van het team gezondheidsbevordering gemeenten goed kan ondersteunen en adviseren 
over het thema gezondheid in relatie tot de inrichting van de leefomgeving van haar inwoners.

Gezonder oud worden
De groep oudere inwoners neemt toe in Flevoland. De individuele verschillen op het gebied van 
gezondheid en leefstijl zijn groot binnen deze groep, onder andere door grote verschillen in 
opleidingsniveau en financiële middelen. Los van die grote Individuele verschillen, neemt bij het 
'ouder worden' de kans op een aandoening of gebrek toe en is een kleiner wordend sociaal netwerk 
reëel. Al met al zijn er een aantal kwetsbaarheden die we vaker terugzien met het toenemen van 
de leeftijd.
Doorgaans is in Nederland de curatieve zorgverlening voor burgers met een ziekte of aandoening in 
veel opzichten goed geregeld. Ook is er veel inzet om het welzijn van burgers te bevorderen. De 
preventieve inzet om de gezondheid van burgers te bewaken, beschermen en te bevorderen is 
daarentegen gering. Met het oog op de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande toename van 
problemen is het van groot belang om juist ook tijdig in te zetten op gezond ouder worden en op 
de preventie van ziekten bij ouderen.
Ook is het zaak tijdig inzicht te hebben in de veranderende behoeften aan zorg en 
(woon)voorzieningen, zodat hierop beleid gemaakt kan worden. Het is onze ambitie om inzicht in
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de gezondheid van ouderen, in de benodigde zorg en voorzieningen en in de veranderingen daarin 
ten behoeve van advisering voor gemeenteiijke beieidsontwikkeiing.

Datascience en e-heaith 
Datascience
Het monitoren van de gezondheidstoestand van de inwoners van Fievoiand is een wettelijke taak 
van GGD Flevoland. Zoals ook in de rest van Nederland moeten hiervoor - vanwege de afnemende 
respons op de gezondheidsenquêtes - nieuwe methoden gezocht worden.
Daarnaast wordt in de complexe samenwerkingsverbanden binnen het sociaal domein, het steeds 
belangrijker om niet alleen te monitoren wat we doen, maar ook of we de goede dingen doen. Het 
monitoren van interventies op outcome, is nodig om te bepalen of de (beperkte) financiële 
middelen wel goed worden ingezet ten behoeve van de maatschappelijke effecten.

E-heaIth
E-heaIth is nooit een doel op zich. Het is een thema dat zich in snel tempo ontwikkelt. Vanuit de 
inhoudelijke behoefte zullen de mogelijkheden van e-heaIth meer en meer van onderstroom tot 
bepalende factor worden. E-heaIth is straks niet meer weg te denken. Een voorbeeld zijn de 
toepassingsmogelijkheden van e-heaIth binnen het domein van senioren.
Door de toename van het aantal ouderen wordt de druk op de formele én de informele zorg 
vergroot (zie bij preventieve ouderengezondheid). Dit vraagt om oude en nieuwe preventieve 
activiteiten. Het inzetten van e-heaIth kan dan op dit thema, maar ook op tal van andere gebieden 
voor doorbraken in de publieke gezondheid zorgen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Programmatisch werken
GGD Flevoland past haar intern werkwijze aan om nog beter te kunnen inspelen op de behoeften 
van de omgeving. Het antwoord op de snel veranderende en meer complexe omgeving, wordt 
gevonden in een programmatische aanpak van bepaalde thematieken. In 2020 e.v. wordt ten 
minste op 3 thema's programmatisch gewerkt, te weten: Gezonde leefomgeving. Gezond oud 
worden en Lokaal gericht werken.
Monitor en onderzoek
In 2019 wordt de monitor Jeugd uitgevoerd. Via zowel de een anonieme vragenlijst, als ook de 
door Jij En Jouw Gezondheid-tool die door de JGZ-organisaties wordt gebruikt, wordt opnieuw een 
beeld gevormd van de gezondheid van de jeugdigen in Flevoland. De analyse van de data gebeurt 
zowel op gemeentelijk en deels op wijkniveau plaats.

Rollen vervullen bij diverse leefstijlprogramma's en -projecten
In diverse projecten op diverse leefstijl thema's geeft GGD Flevoland uitvoering aan verschillende 
rollen. Dit betreft een adviesrol, regierol, de rol van coördinator, deelnemer of die van partner. 
Voorbeelden van leefstijlprojecten in de diverse gemeenten of op regionaal niveau zijn: Gezonde 
leefstijl Dronten, IJslandse model op Urk, Jong Leren Eten, Aanpak Gezond Gewicht Almere, 
Gezonde School, JOGG Lelystad,

Trends en ontwikkelingen
GGD Flevoland ziet verder in de komende jaren een aantal trends en ontwikkelingen die van grote 
invloed zijn op de publieke gezondheid.

Rookvrije generatie. Het is een kwestie van aftellen naar een rookvrije generatie. Ook 
vanuit inwoners, sportverenigingen en onderwijs worden initiatieven getoond om te komen 
tot een rookvrije generatie. GGD Flevoland kan, met gemeenten, een versnelling inzetten. 
Problematisch alcoholgebruik. Jongeren drinken minder, maar als ze drinken, drinken ze 
veel. Bovendien wordt een toename van problematisch alcohol gebruik gezien 
bij (hoogopgeleide) senioren.
Overgewicht; de trend blijft stijgen en er is veel inzet van vele partijen nodig om de 
stijging te kunnen stabiliseren.
Gezonde school.
Gezonde sportverenigingen.
Innovatie/informatie/e-heaith 

- Teruglopende respons monitors
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Indicator
2017

realisatie
2018

realisatie
2019

prognose
2020

begroting
Aantal advies gesprekken per gemeente 
tbv inzet op leefstijlthema's (per gem. min. 
1 gesprek p/i) 6 6 6 6
Aantal gezonde school adviezen 11 29 48 56
Aantal voorlichtingen Preventieve tandzorg 100 100 100 100
Aantal actuele dashboards (minimaal 10) 10 11 12 13

Bedragen (xCl.OOO)
2017

realisatie
2018

realisatie
2019

prognose
2020

begroting

Kosten 934 955 1.093 1.174

Baten basispakket gemeenten 323 730 737 803
Baten pluspakket gemeenten 49 95 248 188

Baten derden 636 215 168 183

Baten totaal 1.009 1.040 1.153 1.174

Resultaat 75 85 59 0
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3.6 Ambulancehulpverlening en meldkamer

Ontwikkelingen
Wetgeving
De Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) expireert in 2020. De verwachting is dat de komende Wet 
ambulancezorg uitgaat van een vorm van aanbesteding, waarbij de markt van ambulancezorg 
wordt opengesteld voor binnen- en buitenlandse ambulancebedrijven en investeerders.

Organisatie
De RAV Flevoland en de RAV Gooi en Vechtstreek hebben op basis van een 
samenwerkingsovereenkomst in 2018 hun directie, management en staftaken (beleid, rooster, 
educatie, databeheer, voertuigbeheer, inkoop, kwaliteit, communicatie, ICT) samengevoegd. Deze 
samenwerking is gemotiveerd door onder andere de verwachte aanbesteding en de druk op de - 
voorheen kleine- stafafdelingen. HRM en Financiën zullen in 2019 verdere samenwerking aangaan.

Het aanbod van acute zorg in de provincie is in 2018 zorgelijk verschraald door het faillissement 
van het MC Zuiderzee. De continuïteit van goede ambulancezorg is door noodmaatregelen geborgd, 
mede door toezeggingen door de zorgverzekeraar, maar het duurt nog jaren voor dat de RAV's de 
toegenomen zorgvraag op eigen kracht kunnen realiseren. In 2019 adviseert een door VWS 
aangestelde verkenner de minister en zorgverzekeraar over de toekomst van acute zorg in het 
midden en noorden van Flevoland.

Naar planning is in 2022 de Meldkamer Midden Nederland operationeel, waarin de huidige 
meldkamers van Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht samenvoegen. De voorbereidingen zijn 
in volle gang, tegelijk staat de continuïteit van de huidige meldkamers onder een zekere druk.
Deze ontwikkeling valt samen met de ontwikkeling van zorgcoördinatie/ zorgmeldkamers, waarbij 
acute zorgaanbieders samenwerken bij intake en zorgtoewijzing teneinde kwaliteits- en 
efficiencyvoordeel te realiseren voor patiënten en de zorg.

MaatschaooeHik
Er is een toenemende wens om zorgsystemen te ontschotten. Mede door de nieuwe technische 
mogelijkheden winnen verbindingen tussen organisaties, sectoren en burgers terrein. Zo alarmeert 
de MKA via een slim systeem vrijwilligers met AED bij reanimaties. Hulpverleningsvoertuigen van 
brandweer en politie zijn uitgerust met een AED en kunnen via de multidisciplinaire meldkamer in 
een handomdraai worden ingezet voor een medisch noodgeval. De MKA heeft via een voertuig- 
volg-systeem zicht op de positie van de voertuigen van de huisartsenposten. Tegelijk ontstaat er 
geavanceerde gegevensuitwisseling tussen ambulances en SEH en kan er beoordeling en advies op 
afstand worden georganiseerd. De ontschotting van de zorg biedt naar de verwachting van velen 
nog volop nieuwe kansen, zeker wanneer zorgaanbieders redeneren vanuit de zorgvrager.

Om de zorg voor de vergrijzende bevolking toegankelijk en betaalbaar te houden heeft de overheid 
fors ingegrepen. In de 'care' is een gemeentelijke regierol ontstaan op o.a. de Wmo en de Wet 
langdurige zorg, waarbij de centrale overheid een behoorlijke taakstelling oplegt. Zorg verplaatst
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zich van instelling naar de thuissituatie. In de 'cure' zien we een iangdurige trend van concentratie 
van zorg en inspanningen om de zorg doelmatiger te maken. Als gevolg woont een groeiend aantai 
kwetsbare burgers thuis en wordt de ambuiancezorg steeds vaker ingezet ais overioop of vangnet 
voor andere zorgaanbieders.

Wat willen we bereiken?
'Goede ambulancezorg'
De RAV's Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben een gezameniijke hoofdlocatie in Hiiversum en 
opereren vanuit 9 standpiaatsen en twee meldkamers. Er werken ca. 220 medewerkers, de RAV's 
doen ca. 47.500 inzetten op jaarbasis.

De RAV's voldoen beiden aan de landeiijke norm voor aanrijtijden.
De RAV's zijn en biijven gecertificeerd voor kwaiiteit, patiëntveiiigheid en NEN7510.
De RAV's steilen het educatieplan vast, dat aansluit op de sectoraai bepaaide competenties 
voor medewerkers, op basis waarvan uitvoering wordt gegeven aan scholing en training van 
ambulancemedewerkers.
De RAV's hanteren een arbobeleid, gebaseerd op de vigerende Arbo-catalogus van de 
vakbonden en AZN.
Patiënten waarderen de zorg van beide RAV's met minimaai een 8.5 op de schaal van 1-10. 

'Partner in de acute zoraketen'
Iedere zorgaanbieder vindt dat de patiënt centraal moet staan. Dit betekent dat de keten van acute 
zorgaanbieders optimaal moet samenwerken en de zorg van verschillende aanbieders naadloos op 
elkaar moet aansluiten. De patiënt mag op geen enkele wijze nadeel ondervinden van het gegeven 
dat acute zorg nu eenmaal in ketens van zorginstellingen wordt aangeboden. Vanuit deze 
overtuiging participeren de RAV's in overleggen voor ketensamenwerking.

De RAV's en partners in de (acute) zorgketen realiseren een gecoördineerde aanpak van intake 
en zorgtoewijzing voor acute zorgvragen.

'Betrokken bii burgers in de regio's'
Sinds AED-burgerhulpverlening is de overleving van mensen met een hartstilstand in de 
thuissituatie verdubbeld van ca. 10 naar ca. 20%. Wanneer de regio's volledig '6-minuten zones' 
worden kan de overleving naar verwachting nogmaals verdubbelen. De RAV is en blijft zowel 
aanjager als financier van het alarmeringssysteem. Daarnaast is de RAV direct of indirect 
betrokken bij scholing en training ten behoeve van EHBO en basic life support (reanimatie). 
Daarnaast is de RAV een belangrijke leverancier van data binnen de GGD, op basis waarvan de 
GGD gericht gemeenten adviseert.

In 2020 garandeert de dekking van AED-burgerhulpverlening in beide regio's defibrillatie 
binnen 6 minuten.

'Solide organisatie'
De tijd stelt grote uitdagingen aan RAV's: krapte op de arbeidsmarkt, aanbesteding van 
ambulancezorg en samenwerking.

- In 2020 besluiten de besturen van de Regio Gooi en Vechtstreek en de GGD Flevoland tot fusie 
van hun RAV's en het inrichten van een toekomstbestendige structuur voor governance.

- In 2020 doen de RAV's een succesvolle inschrijving op de aanbesteding van de ambulancezorg 
in beide regio's.

Indicator 2017

realisatie

2018

realisatie

2019

prognose

2020

begroting
Aantal kwartiergrensoverschrijdingen 
minder dan 5% van het aantal Al 
vervoeren 93,5% 94,5% 95% 95%
Patiënttevredenheid minimaal 8.5 op 
schaal van 1-10 9 8,5
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Bedragen (x Cl.000)
2017

realisatie
2018

realisatie

2019
prognose

2020
begroting

Kosten 15.452 16.767 21.592 21.686

Baten basispakket gemeenten

Baten pluspakket gemeenten 11
Baten derden 15.321 16.621 21.682 21.686

Baten totaal 15.321 16.632 21.682 21.686

Resultaat -131 -135 90 0
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3.7 GHOR

Wat willen we bereiken?
De GHOR werkt, samen met haar partners, aan de best mogelijke zorg voor de 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.

We willen het volgende bereiken:
• De Flevolandse zorginstellingen zijn voorbereid op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening 

en vormen met de regionale veiligheidspartners één gecoördineerd geheel van 
hulpverleningsorganisaties bij rampen en crises.

• 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.

• Relevante informatie wordt door middel van netcentrisch werken verzameld en gedeeld binnen 
de veiligheidsregio én de witte keten.

• GHOR Flevoland wordt gezien als een betrouwbare partner en adviseur voor gemeenten en 
ketenpartners en staat voor een sterke witte keten.

Wat doen we daarvoor?
Het werk van de GHOR richt zich op zowel de voorbereiding als de uitvoering van opgeschaalde 
zorg. Daarbij kunnen drie kernprocessen worden onderscheiden:

1. Regie voeren over de (voorbereiding op) opgeschaalde zorg
• Vastleggen afspraken met keten- en zorgpartners
• Voorbereiden keten- en zorgpartners op opgeschaalde zorg
• Multidisciplinaire voorbereiding binnen de Veiligheidsregio Flevoland
2. Aansturing van de witte keten ten tijde van opgeschaalde zorg
• Voorbereiden op rampen en crises door scenario's vast te leggen in operationele plannen;
• Opleiden, Trainen en oefenen van GHOR functionarissen;
• Netcentrisch werken binnen de witte keten en de veiligheidsregio
• Evalueren van inzetten
3. Advisering van overheden en organisaties vanuit geneeskundig perspectief
• Adviseren van overheden en organisaties bij o.a. evenementen in de regio
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Beleidsaccenten 2020
• Informatiemanagement: de afgelopen periode is netcentrisch werken binnen de witte keten 

geïmplementeerd. Komende jaren wordt onderzocht op welke manieren de geneeskundige 
kolom van meerwaarde kan zijn in de informatievoorziening naar de ketenpartners. Een 
landelijk te ontwikkelen referentiekader Netcentrisch Werken Geneeskundige Zorg kan als 
basis dienen voor bovenregionale samenwerking.

• Samenwerking met Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek: in 2020 zal de GHOR Flevoland, bij 
bestuurlijke besluitvorming, intensief samenwerken met GHOR Gooi & Vechtstreek. 
Integratie van de beide GHOR-teams wordt door de dPG'en ingeschat als efficiënt, kansrijk 
voor de kwaliteit en goed voor de continuïteit.

Indicator 2017
realisatie

2018
realisatie

2019
begroting

2020
begroting

Afspraken ketenoartners:
Met 100% van de ketenpartners zijn 
actuele schriftelijke afspraken gemaakt. 100 100 100 100
Geoefendheid GHOR functionarissen:
90% van de GHOR functionarissen is 
vakbekwaam conform de hiervoor 
gestelde eisen in het beleidsplan OTO. 100 95 95 95
Qpkomsttiiden GHOR functionarissen:
90% van alle GHOR-functionarissen 
voldoen aan de verplichte opkomsttijd 
bij GRIP incidenten 100 91 95 95
Evaluaties GRIP inzetten:
90% van de GRIP inzetten is 
geëvalueerd conform de vastgestelde 
evaluatiemethodiek. 100 100 100 100
GHOR advies bii veraunninaverlening
publieksevenementen:
Bij het verstrekken van de 
vergunningen voor 
publieksevenementen adviseert de 
GHOR 100% van de aanvragen die zij 
binnen krijgt van de gemeente. 100 100 100 100

Bedragen (x €1.000)
2017

realisatie
2018

realisatie
2019

prognose
2020

begroting
Kosten 1.706 1.782 1.908 1.936

Baten basispakket gemeenten 84 86 86 93
Baten pluspakket gemeenten
Baten derden 1.635 1.725 1.843 1.843

Baten totaal 1.719 1.811 1.929 1.936

Resultaat 13 29 22 0
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4. Nieuw beleid
In het najaar van 2018 zijn landelijk twee belangrijke documenten gepubliceerd. Het betreft in 
deze de Benchmark GGD/GHOR Nederland 2017 en het Nationaal Preventieakkoord: Samen voor 
een Gezonder Nederland. Daarnaast hebben de coalities van de gemeenten in Flevoland hun 
ambities geformuleerd en zijn op allerlei thema's uitvoeringsplannen beschreven. Deze drie 
stromen hebben geleid tot een het Publieke Gezondheidsplan Flevoland 2018-2022; Voor een 
gezonder Flevoland. Het plan beschrijft de regionale ambities op het gebied van publieke 
gezondheid. Daarnaast bestaan er uiteraard ook lokale ambities als het gaat over een diversiteit 
aan thema's op het gebied van publieke gezondheid en leefstijl. Deze ambities die lokaal tussen de 
betreffende gemeente en GGD en uiteraard ook andere partners zijn afgestemd, vallen dus buiten 
het Publieke Gezondheidsplan Flevoland 2018-2022.

Publieke Gezondheidsplan per gemeente
Met iedere Flevolandse gemeente vindt afstemming plaats over een PG-plan op maat, een jaarlijks 
op te stellen overzicht van de lokale-beleidskeuzes en doelen van de gemeente op het gebied van 
de publieke gezondheid en de bijdragen die de GGD levert aan de realisatie van de gemeentelijke 
doelen. Mede-input voor het gemeentelijke beleid zijn de lokale kernboodschappen die GGD 
Flevoland opstelt, toegespitst op de situatie in de verschillende gemeenten. Een lokale 
kernboodschap bevat de belangrijkste publieke gezondheidsopgaven voor een gemeente, zoals het 
ontmoedigen van roken en drinken, het bevorderen van een gezonde leefstijl, het voorkomen van 
eenzaamheid en depressie en het gezonder maken van de leefomgeving.

PG-plan Flevoland; Voor een gezonder Flevoland
Het PG-plan Flevoland focust op de gezondheidsopgaven waarvoor een regionale aanpak nodig is 
en het GGD-bestuur en organisatie voor de periode 2018-2022 belangrijk vinden om actief mee 
aan de slag te gaan. Het PG plan Flevoland bestaat uit een zestal thema's.

Voor 2020 en 2021 t/m 2023 wordt ingezet op (met verhoging van inwonerbijdrage vanaf 2020 of 
vanaf 2021):

Gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving
Met de komst van de Omgevingswet in 2021 worden gemeenten en provincie, nog meer dan 
voorheen, verantwoordelijk voor een veilige en gezonde leefomgeving en voor het bewaken van 
gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. De gemeenten en de provincie hebben hierin 
bestuurlijke afwegingsruimte. Via deze weg kan integraal beleid worden gevoerd met expliciete 
aandacht voor gezondheid.

De inrichting van de leefomgeving biedt kansen voor de volksgezondheid, omdat het een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan het voorkomen van aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan 
het rookvrij maken van schoolterreinen, het voorkomen van hittestress en wateroverlast, het 
verbeteren van het binnenklimaat, het beperken van geluidshinder, het aanleggen van veilige 
fietspaden, het zorgen voor voldoende 'groen' en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Een 
goede inrichting van de openbare ruimte is tevens uitnodigend voor mensen om te bewegen en 
buiten te ontspannen wat de sociale interactie stimuleert en goed is voor de psychische 
gezondheid. Ook de komst van Lelystad Airport vraagt de nodige aandacht voor de gevolgen 
voor de publieke gezondheid in Flevoland.

Infectieziektenbestrijding
Infectieziekten zijn besmettelijk en kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Op 
grond van de Wet publieke gezondheid zet de GGD zich in voor het voorkómen en bestrijden van 
infectieziekten in Flevoland. Dit doet de GGD onder meer door het registreren van 
meldingsplichtige infectieziekten (bijvoorbeeld mazelen, hepatitis A en polio), het uitvoeren van 
bron- en contactonderzoek, het vaccineren en voorschrijven van preventieve medicatie, het geven 
van voorlichting over het voorkómen van infectieziekten, het adviseren over hygiënemaatregelen 
en het doen van onderzoek.

Steeds vaker komen ergens in de wereld uitbraken voor van bekende of nieuwe infectieziekten 
(MERS, Ebola, HlNl, Zika-virus, Q-koorts) met consequenties voor de infectieziektebestrijding in 
Nederland. Ook overlijden er steeds meer mensen ten gevolge van de toenemende 
antibioticaresistentie. Het is belangrijk om tijdig in te spelen op bedreigingen en nieuwe 
ontwikkelingen.
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Een andere ontwikkeling om actie op te ondernemen is de dalende vaccinatiegraad, die in 
Flevoland nog lager is dan in de rest van Nederland. Voor bepaalde infectieziekten komt daardoor 
bescherming van kwetsbare burgers door groepsimmuniteit in gevaar.

Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg levert een belangrijke bijdrage aan het gezond opgroeien van jeugdigen. 
Door middel van laagdrempelige screeningen en interventies uitgevoerd door jeugdartsen en 
jeugdverpieegkundigen kunnen ontwikkelingsachterstanden en gezondheidsproblemen in een vroeg 
stadium worden ontdekt en aangepakt. De Benchmarkresultaten laten zien dat de PG-opgaven in 
Flevoland ernstiger zijn dan gemiddeld. De JGZ-medewerkers werken hierbij samen met andere 
JGZ-organisaties, scholen, wijkteams en vele andere partners. Als de JGZ nog beter een plaats 
heeft in de lokale structuren en nog beter aansluit op de behoeften van ouders en jeugdigen zullen 
meer jeugdigen gezond opgroeien, een startkwalificatie halen, een gezonde(re) leefstijl hebben en 
zullen minder jeugdigen gebruik maken van speciaiistische jeugdhulp.

Ontwikkelingen datascience en gezondheidsmonitoring
Het monitoren van de gezondheidstoestand van de inwoners van Fievoiand is een wettelijke taak 
van de GGD. Zoals overal in het land moeten hiervoor - vanwege de afnemende respons op de 
gezondheidsenquêtes - nieuwe methoden gezocht worden. Het is voor gemeenten ook van belang 
dat van de ingezette interventies ten behoeve van de gezondheid van inwoners gemonitord wordt 
of deze bijdragen aan het gewenste effect.
Door data uit diverse bronnen te koppelen, zoals data van de ambulancezorg en van de Ie lijn, 
kunnen inzichten worden verkregen in complexe problemen en in effecten van beleid. Aandacht 
voor het afstemmen van thema's binnen de agenda van het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein 
(BOSD) is daarbij van belang.
Verder is er bij (gemeentelijke) beieidsmakers veel behoefte aan aanvullende informatie bij de 
onderzoeksgegevens (het verhaal bij de cijfers).

Maar we doen nog meer (zonder verhoging van inwonerbijdrage voor 2020):

Preventieve ouderen gezondheid
Door de vergrijzing zal het aantal mensen met ouderdomsziekten, zoals artrose, gezichts- en 
gehoorstoornissen, de ziekte van Parkinson en dementie, fors toenemen. Vooral dementie 
veroorzaakt veel ziektelast en heeft een grote impact op het leven van de patiënt en op het leven 
van zijn omgeving. Het aantal mensen met dementie verdubbelt in het Trendscenario van de 
Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 van 154.000 in 2015 naar 330.000 in 2040.
Bovendien wonen ouderen steeds langer zelfstandig en vaker alieen. Dit alles zal de druk op de 
formele én de informele zorg vergroten: naast de stijging van het aantal mensen met chronische 
aandoeningen zuiien sociale problemen zoals eenzaamheid toenemen.

De focus van de GGD iigt vooral op de kwetsbare groepen. Gezien de eerdergenoemde 
kwetsbaarheden, zouden 'ouderen' daarom in toenemende mate onze aandacht moeten hebben.
Ais we een kwetsbare groep ouderen willen versterken en zelfredzaamheid en 
gezondheidsvaardigheden wiilen bevorderen, dan moeten we uitgaan van behoeften die leven, oog 
hebben voor wat er lokaal en regionaal al is en waar hiaten zitten of samenhang nog ontbreekt.

Maatschappelijke zorg
Maatschappelijke zorg richt zich op kwetsbare mensen zoals zorgwekkende zorgmijders, dak- en 
thuislozen, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. Het team Maatschappelijke Zorg 
van de GGD Flevoland is regionaal meldpunt voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
(OGGz) en onderhoudt het regionale netwerk OGGz met alle relevante zorgpartijen. Taken worden 
door het team Maatschappelijke Zorg uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het GGD-bestuur. 
Afstemming met het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) over de OGGz-activiteiten is van 
belang. We zetten ons, als een van de partijen, in voor de volgende 4 opgaven:

Burgers met psychische of psychosociale problematiek wonen met passende begeieiding en 
zorg in de wijk zonder overlast te geven
Adequate aanpak van vastlopende complexe casuïstiek in Flevoland
Impact bepalen van de verandering van financiering OGGz-taken, regionaal versus lokaal
Structurele afstemming tussen BOSD en GGD over gezamenlijke aandachtsvelden
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5. Financiën
5.1 Gemeentelijke Bijdrage
De gemeentelijke bijdrage is voor het basistakenpakket van de GGD. Deze bijdrage wijzigt als 
gevolg van:

a. Wijziging van het aantal inwoners
b. Indexering prijzen en lonen
c. Nieuw beleid.

De inwonersbijdragen worden vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het 
jaar voorafgaande aan het betreffende dienstjaar, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek.

De aanpassing voor prijzen en lonen in de begroting van de GGD Flevoland verloopt conform 
opgave van gemeente Lelystad, zodanig dat de aanpassing in boekjaar (T) van de GGD Flevoland 
gelijk is aan de aanpassing in boekjaar (T-1) van gemeente Lelystad. Het indexpercentage prijzen 
en lonen is 1,75% voor begroting 2020. In verband met de (nog niet bekende) CAO 2019 wordt 
voor 2020 een extra ophoging van 5,3% op de inwonerbijdrage berekend.

Per 1 januari 2019 is de verantwoordelijkheid voor het rijksvaccinatieprogramma (RVP) overgegaan 
naar de gemeenten, die middelen ontvangen vanuit het gemeentefonds. Het 
rijksvaccinatieprogramma 4-18 jaar wordt in Flevoland uitgevoerd door de GGD. 
Uitvoeringsorganisaties dienen conform de richtlijnen van het RIVM de uitvoering te organiseren, 
gaan zelf registreren en nemen als onderdeel van het 'informed consent' ook de toestemming voor 
de gegevensuitwisseling naar het RIVM mee. Met ingang van de begroting van de GGD boekjaar 
2018 is voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 4-18 jarigen hiervoor een 
inwonerbijdrage van €140.000 aan de GGD toegekend. Door het uitbreiden van het 
vaccinatieprogramma ter bestrijding van meningokokken, door de extra benodigde tijd voor 
overleg met betrokken ouders en kinderen en door de verzwaring van uitvoeringsvereisten vanuit 
RiVM en privacywetgeving (AVG), is in de begroting 2020 van de GGD een hogere inwonerbijdrage 
opgenomen. Omdat niet sprake is van wijziging van beleid ten opzichte van 2019 is deze verhoging 
inwonerbijdrage als technische wijziging opgevoerd.
Het nieuw beleid 2020 is inhoudelijk toegelicht in hoofdstuk 4.

Inwonerbijdrage GGD Flevoland (x Cl.000) boekjaar (T)
2020 2021 2022 2023

Totaal uitgangssituatie gemeentelijke Inwonerbijdrage (= 
begroting boekjaar T-1) 7.696 8.808 9.166 9.266

I subtotaal + Aanvullende indexering 5,3% van gemeentelijke 
bijdrage (1.8% werkgeverslasten + 3,5% CAO) 408

Aanvullend budget Rijksvaccinatieprogramma (JGZ) (decentralisatie 
vanuit RIVM) 140
Wijziging budget ten gevolge van inwonergroei 2020 77 96 99 101
Indexering prijzen en lonen 2020 conform opgave gemeente Lelystad 
(1,75%) 142

II subtotaal + Technische wijzigingen 359 96 99 101

Gezonde leefomgeving 128 113
Infectieziektepreventie en -bestrijding 217
Preventieve ouderengezondheid (geen extra inwonerbijdrage; wel extra 
bekostiging derden)
Jeugdgezondheidszorg 100
Datascience en gezondheidsmonitoring (ook bekostiging door derden) 50

III. subtotaal Nieuw Beleid doelen Publieke Gezondheidsplan 345 262 0 0

Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar 
T (inclusief wijzigingen I, II en III)_________________ 8.808 9.166 9.266 9.366
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Totale inwonerbijdrage per gemeente (x € 1.000) boe^^^i^fT')

2020 2021 2022 2023

Almere 4.390 4.569 4.618 4.669
Dronten 864 899 908 918
Lelystad 1.651 1.718 1.737 1.756
NOP 991 1.032 1.043 1.054
Urk 439 457 462 467
Zeewolde 473 492 497 503

Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting 
boekjaar T (inclusief wijzigingen I, II en III) 8.808 9.166 9.266 9.366

5.2 Het overzicht van baten en lasten
We baseren de ramingen voor 2020 op de volgende uitgangspunten:

Gemeentelijke bijdragen op basis van voorgaand overzicht 
Indexering voor prijzen en lonen volgens de index van gemeente Lelystad 
Plus- en markttaken op basis van meest recente gegevens 
Actualiseren van de bedrijfskosten.

Bij kostenoverschrijdingen informeert de directeur het bestuur via de bestuursrapportage.

prognose begroting prognose begroting meerjarenraming
bedragen x € 1.000 2018 * 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Personeelskosten 28.410 29.562 33.602 34.352 34.596 34.664 34.732
Overige
personeelskosten 1.407 1.400 1.272 1.279 1.288 1.290 1.293
Kapitaalslasten 1.879 2.054 1.916 1.976 1.990 1.994 1.998
Huisvestingskosten 1.025 974 1.030 1.004 1.011 1.013 1.015
Overige
bedrijfskosten 11.238 8.768 11.950 11.792 11.876 11.899 11.922

Totaal lasten 43.959 42.759 49.770 50.403 50.760 50.860 50.960

Baten basispakket 
gemeenten 7.626 7.696 7.696 8.808 9.166 9.265 9.366
Baten pluspakket 
gemeenten 11.522 11.680 13.372 13.302 13.302 13.302 13.302
Baten derden 24.608 23.382 28.838 28.293 28.293 28.293 28.293

Baten totaal 43.756 42.759 49.906 50.403 50.761 50.860 50.961

Saldo van baten en 
lasten -203 0 136 0 0 0 0
Beoogde 
toev./onttr. aan 
reserves -203 0 136 0 0 0 0
Resultaat 0 0 0 0 0 0 0

* prognose gebaseerd op cijfers per 28 maart 2019

Door nieuw beleid, aanvullende plusteken en extra inzet acute zorg door RAV in verband met het 
faillissement van MC Dsselmeerziekenhuizen zijn de kosten en opbrengsten in begroting 2020 
significant hoger dan in de prognose 2019.

ontwerpbegroting 2020 versie 12-04-19 10_45u
Pag. 26 van 44



Meerjarenraming
Voor de meerjarenraming hanteren we de volgende uitgangspunten:
• De gemeenteiijke bijdrage wordt verhoogd o.b.v. de verwachte inwonergroei o.b.v. CBS prognose 
met gelijke stijging van de lasten. Ook nieuw beleid conform meerjarenperspectief is opgenomen.

• Constant prijsniveau: geen indexering van baten en lasten tussen 2020 en 2022
• Geen incidentele baten en lasten.

5.3 Geprognotiseerde balans en EMU saldo
Geprognotiseerde balans

Begrotingsjaar T
Bedragen x € 1.000

I 2020

T-2 T-1 T T+1 T+2 T+3

Activa
31-12-
2018

31-12-
2019

31-12-
2020

31-12-
2021

31-12-
2022

31-12-
2023

(im) Materiële vaste activa
Totaal Vaste Activa

Uitzettingen <ljaar 
Liquide middelen 
Overlopende activa
Totaal Vlottende Activa

1™ 7.142
7.142

6.710
120

1.865

7.322
7.322

5.746
120

1.865

7.502
7.502

4.975
120

1.865

7.456
7.456

4.593
120

1.865

7.841
7.841

3.693
120

1.865

7.863
7.863

3.280
120

1.865 +
8.695 7.731 6.960 6.578 5.678 5.265

Totaal Activa 15.837 15.053 14.461 i 14.034 13.519 13.128

Passiva
31-12- 31-12- 31-12- 31-12- 31-12- 31-12-
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Eigen vermogen 
Voorzieningen 
Vaste schuld
Totaal Vaste Passiva

Vlottende schuld 
Overlopende passiva
Totaal Vlottende Passiva

5.978
753

3.120

5.977
624

2.467

5.977
501

1.999

5.977
412

1.660

5.977
236

1.322

i

9.852

3.262
2.722

9.068

3.262
2.722

8.477

3.262
2.722

8.049

3.262
2.722

7.534

3.262
2.722

5.985 5.985 5.985 5.985 5.985

5.977 
183 
984 +

7.144

3.262 
2.722 +
5.985

Totaal Passiva 15.836 15.053 14.461 14.034 13.519 13.128

ontwerpbegroting 2020 versie 12-04-19 10_45u
Pag. 27 van 44



EMU-SALDO

T-1 T T+1 T+2 T+3
2019 2020 2021 2022 2023

EMU-SALDO -311 -303 -44 -561 -74i
EMU-SALDO referentiewaarde
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde -311 -303 -44 -561 -74^

Mutaties (1 
januari tot 

31
december)

Activa

Financiële vaste 
activa

Kapitaalverstrekkingen 
en leningen 0 0 0 0 0

Vlottende activa
Uitzettingen 0 0 0 0 0
Uitzettingen -964 -771 -382 -900 -413
Liquide middelen 0 0 0 0 0

Passiva
Vaste Passiva

Overlopende activa 0 0 0 0 0
Vaste schuld -653 -468 -338 -338 -338

Vlottende
passiva

Vlottende schuld 0 0 0 0
Overlopende passiva 0 0 0 0

0
0

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste
activa

6. Paragrafen
6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves.
De algemene reserve wordt aangehouden ter financiering van investeringen, het bekostigen van 
nieuwe ontwikkelingen en het bieden van een buffer voor tegenvallers en risico's. 
Bestemmingsreserves kunnen gevormd worden vanuit bestuurlijk geoormerkte middelen voor 
een bepaald doel. De minimumwaarde van de algemene reserve is 4% van de baten van het jaar. 
Voorzieningen worden getroffen voor de dekking van verplichtingen en verliezen.
Voorzieningen worden meestal getroffen ten behoeve van onderhoudsegalisatie van gebouwen en 
apparatuur en rechtspositionele consequenties.

Reserve Aanvaardbare kosten RAV
Het overschot of tekort op het budgetdeel van de financiering van de RAV wordt conform de 
verantwoordingssystematiek van de Nederlandse Zorgautoriteit toegevoegd of onttrokken aan deze 
reserve.

Reserve Wachtgeld TBC
Conform contract met Centrale Opvang Asielzoekers wordt een wachtgeldreserve opgebouwd om 
aan eventuele WW verplichtingen te kunnen voldoen

Reserve vakantierechten medewerkers
Het BBV schrijft voor dat alle personele verplichtingen van jaarlijks vergelijkbaar volume niet 
langer als een verplichting mogen worden verantwoord. Omdat er juridisch gesproken sprake is 
van een afdwingbare verplichting is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd.
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Verloop reserves en voorzieningen:

Bedragen (x €1.000) Voorgestelde
Stand bestemming Stand Begroting Stand Begroting Stand

Reserves 31-dec-l7 2018 31-dec-18 2019 31-dec-19 2020 31.-dec-20

Algemene reserve
Reserve GGD Algemeen 2.037 4 2.041 19 2.061 -3 2.058

Bestemminasreserves
Reserve Verbinden doen 
we samen 128 -128 0 0 0
Reserve Innovatiefonds 200 200 0 200 0 200
Reserve aanvaardbare
kosten RAV 2.906 -232 2.674 2.674 0 2.674
Reserve vakantierechten 
medewerkers 595 149 744 -22 722 0 722
Reserve wachtgeld TBC 315 3 318 3 320 3 323
Totaal
beste mmingsreserves 4.143 -208 3.935 -19 3.916 3 3.919

Totaal reserves (=
weerstandsvermogen) 6.181 -204 5.977 O 5.977 O 5.977

dotaties / dotaties / dotaties /
Stand onttrekkingen Stand onttrekkingen Stand onttrekkingen Stand

Voorzieningen 31-dec-17 real. 2018 31-dec-18 begr. 2019 31-dec-19 begr. 2020 31-dec-20

VoorzieninQ6n voor 
verDlichtinaen/verliezen/ri
sico's
Voorz. rechtspos, 
consequenties 40 126 166 -104 62 -58 4
Voorziening Autopulse 157 -108 48 -48 0 0

Onderhoudseaalisatievoo
rzieninaen
Voorziening gebouwen 440 -62 378 -25 353 -38 315

Door derden beklemde
middelen
meteen specifieke
aanwendinosrichtinq
Voorziening electrische
brancards 93 69 162 47 209 -27 183

Totaal voorzieningen 730 25 754 -130 624 -123 501

Totaal reserves en
voorzieningen 6.910 -179 6.731 -130 6.601 -123 6.478
Reserves per ultimo 2017 zijn conform vastgestelde jaarrekening 2017
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Risicopa rag raaf

Bedragen x € 1.000

OmschriivinQ van hett risico

Financiën & Bedrijf^oering

1 Huisvesting
2 Ziekteverzuim

3 Inzetbaarheid/werkdruk
4 Loonkosten

Klanten

5 Plustaken JGZ Almere
6 Vraaguitval plustaken excl JGZ Almere
7 Vraaguitval ma rkttaken exd. RAV
8 Vraaguitval RAV Flevoland
9 RijksVaccinatieProgramma 2020 e.v.

10 JGZ

Interne en externe ontwikkelingen

11 Schaalnadeel Meldkamer
12 Samenwerking RAV/Reglo Gooi&Vecht
13 Scenario Lokale Verbinding
14 Inzet veiligheidsdirectie

Leegstand huisvesting 
Kosten langdurig zieken 
Kwetsbaarheid gespecialiseerd personeel 
CAO ontwikkeling

Financiële tegenvallers hoger dan egalisatiereser 
Subsidiebeschikkingen eind 2019 afgegeven 
o.a. TBC MRU, FG, PGA, ICT Brandweer 
Ondersteunende dienst tbv RAV Flevoland 
Financiering door gemeenten 
Nieuw digitaal dossier JGZ

Financieel tekort a.g.v. uitstel nieuwe meldkamer 
Harmonisatie werkwijze & toerekening Gooi&Vect 
Relatiebeheer gemeenten 
Financiering directiesecretaris doorVRF

Som van de risico's door algemene reserve te dekken

Stand reserve (na (beoogde) bestemming resultaat 2018) 
waarvan Algemene Reserve
Minimumniveau: 4% van baten resp. 10% voor RAK RAV 
Beschikbare reserve voor risico afdekking

Dekkingspercentage algemene reserve

(E)
max

effect

(K)

kans

risico
(R)

(KxE)

Algeme
ne

Reserve

Reserve
Aan

vaard
bare

Kosten
RAV

65
152
200
408

170
7.198
3.779
1.263

100
300

267
751

99
59

50%
30%
30%
50%

25%
5%

10%
10%
0%

33%

80%
50%
50%
50%

33
46
60

204

42
360
378
126

0
100

214
376

50
30

33
46
60

204

42
360
378
126

0
100

50
30

2.017 1.428

214
376

589

3.303 2.674
2.041 
1.149 2.169
2.154 505

143% 86%

Toelichting risico's:
De risicoparagraaf benoemt specifieke, materiele onzekerheden met een inschatting van het 
bijbehorende risico. De som van de aldus ingeschatte risico's wordt vergeleken met de beschikbare 
risico-reserve.

De financiële afdekking van een specifiek risico beoogt tenminste voor het betreffende boekjaar 
voldoende dekking te kunnen bieden. Daarmee kunnen de eventuele bestedingen vanuit de 
benoemde risico's binnen de (ongewijzigde) begroting blijven.

Algemene (niet-specifieke) risico's zijn niet opgenomen in onderstaande specificatie. Tot 4% van 
de omzet worden de Algemene Reserve en de Reserve Aanvaardbare Kosten (ambulancezorg) 
geacht hiervoor voldoende dekking te geven. Bestedingen waarvoor een specifieke 
bestemmingsreserve is ingesteld, worden niet als risico benoemd (voorbeeld: bestemmingsreserve 
meerjarig opgebouwd vakantierecht).

1. Huisvesting: leegstand
Vertrek van huurder en uitplaatsing van personeel naar andere locaties leidt tot (mogelijk 
langdurige) leegstand. Bij langdurige leegstand wordt een frictie van 5 boekjaren berekend.

2. Ziekteverzuim
Als eigen risicodrager zijn de kosten van langdurig zieken voor rekening van de GGD. Specifiek 
ingeschatte situaties hebben een risico op structurele uitval.
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3. Inzetbaarheid/werkdruk
GGD Flevoland is een relatief kleine organisatie met veelal gespecialiseerd personeel. Met name 
niet-begrote projecten kunnen zorgen tot pieken in werkdruk. Het risico dat hierdoor boven 
formatieve inhuur noodzakelijk wordt is binnen enkele teams gesignaleerd.

4. CAO verhoging
De CAO gemeenten zal naar verwachting leiden tot hogere salariskosten dan middels de verhoging 
index lonen en prijzen gecompenseerde gemeentelijke bijdragen in begroting 2019 en 2020.

5. Plustaak JGZ Almere
De gemeente Almere heeft in 2018 toestemming verleend een egalisatiereserve te vormen van 2% 
van de subsidie. Dit is echter lager dan de 4% die voldoende wordt geacht om tegenvallers op te 
vangen.

6. Vraaguitval plustaken excl. JGZ Almere
Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw worden aangevraagd. Bij iedere nieuwe/te verlengen 
aanvraag bestaat het risico dat een lagere subsidie wordt toegekend. De maximale frictiekosten 
van vermindering van plustaken worden hier berekend op 1,5 maal het budget.

7. Vraaguitval markttaken
De continuering van markttaken fluctueert zowel in taken als omvang, wat kan leiden tot 
frictiekosten. De berekening van het maximale risico is zoals onder punt 6.

8. Vraaguitval RAV Flevoland
De jaarlijkse vaststelling in overleg met de verzekeraars kan leiden tot een verlaging van het 
beschikbare budget. Vooral voor de ondersteunende diensten zal een eventuele verlaging van de 
toerekening interne aanpassing in de bedrijfsvoering noodzakelijk maken. Het maximale risico is 
hier berekend op 1,5 maal de toerekening van ondersteunende diensten. In aanloop naar de 
aanbesteding/verlenging vergunning 2021 zal de kans op dit risico toenemen.

9. RijksVaccinatieProgramma
De financiering van het RVP is vanaf 2019 overgegaan naar de gemeenten. Door extra vaccinatie 
en gewijzigde werkwijze zijn extra middelen benodigd.

10. Digitaal Dossier JGZ
In 2019 vindt verkenning plaats naar een nieuw Digitaal Dossier JGZ. Implementatie kan leiden tot 
incidentele kosten.

11. Schaalnadeel Meldkamer
Het voortdurende uitstel van de gezamenlijke Meldkamer Midden-Nederland resp. Flevoland- 
Gooi&Vecht leidt tot een voortdurend financieel tekort. Onder andere de door de Politie 
doorberekende kosten voor ICT zijn niet goed beheersbaar (de SLA-dienstverlening is, na een in 
2016 ingezet juridisch traject, nog niet definitief).

12. Samenwerking RAV/Regio Gooi & Vechtstreek
In het kader van de samenwerking met RAV Regio Gooi & Vechtstreek zullen werkprocessen in de 
ondersteunende diensten zoveel als mogelijk worden geharmoniseerd. Onder andere kan dit leiden 
tot een verhoogd niveau van kosten ondersteunende diensten RAV.

13. Scenario lokale verbinding
In 2019 is lokale verbinding door een aantal gemeenten als plustaak toegekend. Vanwege de 
onzekerheid in financiering is deze taak als risico opgenomen.

14. Inzet Veiligheidsdirectie
De directiesecretaris wordt in de jaren 2020 en 2021 deels gefinancierd door de VRF, vanwege 
inzet voor de Veiligheidsdirectie.
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Kengetallen:
Realisatie Realisatie Begroting Begroting 

2017 2018 2019 2020

netto schuldquote 1% 1% 2% 2%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 
leningen 1% 1% 2% 2%
solvabiliteitsrisico 41% 38% 40% 40%
structurele exploitatieruimte -2% 1% 2% 2%

Netto schuldquote: onze vermogenspositie is goed, de GGD heeft lage schuld.
Solvabiliteitsrisico: dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar 
financiële verplichtingen te voldoen. Het minimum voor een gezonde ratio is 25%.
Structurele exploitatieruimte: een getal gelijk aan of groter dan 0 betekent dat de structurele baten 
groot genoeg zijn om de structurele lasten te dekken.

6.2 Onderhoud kapitaalgoederen
De GGD heeft de panden in Almere, Lelystad en Emmeloord in eigendom. Om de kwaliteit van deze 
panden te kunnen waarborgen, hebben de eigendomslocaties meerjarige onderhoudsplanningen. 
Voor het egaliseren van de lasten van groot onderhoud over de jaren, wordt gebruik gemaakt van 
een onderhoudsvoorziening. De stand van de voorziening is in het overzicht van het geraamd 
verloop van de reserves en voorzieningen opgenomen.

6.3 Financiering
De kaders voor financiering zijn gebaseerd op de 'Wet Financiering Decentrale Overheden' en de 
daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen. Het eigen treasury beleid is vastgelegd in de 
financiële verordening.

Kasgeldlimiet
De gemiddelde netto-vlottende schuld mag niet hoger zijn dan 8,2%. De GGD voldoet aan deze 
limiet.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Begroot
Omvang kasgeldiimiet
1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten (8,2%) van de grondslag 
(= omvang baten)

2 Omvang vlottende schuld 
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar

3 Vlottende middelen
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar

4 Toets kasgeldlimiet
Totaal netto-vlottende schul (2-3)
Toegestane kasgeldlimiet 
Ruimte (+) of overschrijding (-)

4.133

6.230

8.315

-2.085
4.133
6.218
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Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een 
looptijd van langer dan een jaar te beperken. Het renterisico mag niet meer bedragen dan een 
wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023
1 Renteherzieningen
2 Aflossingen 468 338 338 338

3 renterisico (1+2) 468 338 338 338

Berekening renterisiconorm
4a Totaal baten 50.403 50.403 50.403 50.403
4b Percentage regeling^ 20% 20% 20% 20%
4 Renterisiconorm (4a x 4b) 10.081 10.081 10.081 10.081

Ruimte (+j of overschrijding (-) 10.081 10.081 10.081 10.081

Investeringen met een economisch nut

Realisatie Begroting Begroting
Meerjaren

raming
Omschrijving
(bedragen x € 
1.000) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Investeringen 0 1.870 1.745 1.490 2.359 2.035

Op te nemen 
geldleningen 0
Afschrijvingen 1.800 1.916 1.566 1.536 1.974 2.013
Algemene reserve 
excl.
minimumniveau 1.071 1.168 pm pm pm

Totaal 1.800 2.987 2.733 1.536 1.974 2.013
Saldo -1.117 -988 -46 385 22

Overzicht geldleningen

Realisatie Begroting Begroting
Meerjaren

raming
Omschrijving
(bedragen x € 
1.000) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bedrag per 1 
januari 2.334 3.120 2.467 1.999 1.660 1.322
aflossing leningen -413 -653 -468 -338 -338 -338
Op te nemen 
leningen 1.200 0 0 0 0

Stand ultimo 
boekjaar 3.120 2.467 1.999 1.660 1.322 984

Rente (aangegane) 
langl. geldleningen 79 76 69 63 58 52

Er zijn leningen voor de financiering van huisvesting, ICT apparatuur en wagenpark.
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6.4 Bedrijfsvoering 

Bedrijfsvoering algemeen
De Regeling GGD Flevoland kent een deelprogramma "Bestuur, Financiën en Bedrijfsvoering". Het 
deelprogramma bundelt de bestuurlijke ondersteuning en de processen financiën, personeelszaken, 
ICT/DIV, facilitaire zaken en huisvesting. De naamgeving "Algemene Dienst" uit de begroting 2019 
is komen te vervallen.
Terzake de interne dienstverlening van de bedrijfsondersteunende processen zijn de activiteiten 
beschreven in een Service Level Agreement (SLA). De SLA wordt jaarlijks aangepast op geleide van 
de uitkomsten van een interne evaluatie.

Financiering
Naast activiteiten die de GGD op grond van de wet Publieke Gezondheid in opdracht van het 
collectief van de gemeenten uitvoert, kent de GGD ook "plusteken" in opdracht van afzonderlijke 
gemeenten en door derden gefinancierde taken. In de begroting 2020 Is een overzicht van de 
plusteken opgenomen met daarin een inschatting op basis van de meest recente informatie. De 
formele vaststelling van de bijbehorende subsidiebeschikkingen vindt in het najaar 2019 plaats. 
Opdrachten aan de GGD vanuit de gemeente Almere in diens rol al centrumgemeente zijn als 
"plustaken" opgenomen.
De kosten voor bestuur, financiën en bedrijfsvoering voor taken basispakket gemeenten zijn als 
inwonerbijdrage opgenomen. In de plustaken wordt maximaal 15% opgenomen voor de 
financiering van voornoemde kosten en in door derden gefinancierde taken maximaal 25% ter 
afdekking van risico's.

De subsidie voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Almere, die volgens afspraken van 18 juli 2017 
samen met Zorggroep Almere wordt uitgevoerd, is met ingang van 2017 als plustaak opgenomen 
in de begroting. Daarnaast is er sprake van een collectieve financiering van de wettelijke taken JGZ 
met een inwonerbijdrage. Door deze combinatie van financiering blijft de uitvoering van wettelijke 
taken JGZ voor alle zes gemeenten gewaarborgd; een en ander overeenkomstig hetgeen in de 
bestuurlijke besprekingen hierover is gesteld bij de start van JGZ Almere.

De begroting 2020 gaat ervan uit dat de onderdelen "GHOR" en "meldkamer" (brandweer) door de 
GGD Flevoland worden uitgevoerd en dat de Veiligheidsregio Flevoland de hiervoor gemaakte 
kosten overeenkomstig bestuurlijke afspraken vergoedt. Voor wat betreft de kosten ondersteuning 
ICT voor de meldkamer heeft de GGD op 18 mei 2016 procedurele afspraken gemaakt met de 
Politie. De uitwerking van deze afspraken in 2018 is nog niet bekrachtigd door de Politie; een en 
ander hangt samen met de vertraging van de vorming van een regionale meldkamer.

Met ingang van boekjaar 2014 is er een samenwerkingsafspraak met de Veiligheidsregio Flevoland 
voor het gebruik van centrale ICT-infrastructuur. In de begroting 2020 is rekening gehouden met 
continuering van deze afspraken. De dóórontwikkeling in een samenwerkingsovereenkomst met de 
Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek, mogelijk ook voor wat betreft de andere ondersteunende 
bedrijfsvoeringsprocessen, is niet meegenomen in de meerjarenraming.

De ambulancehulpverlening wordt door de GGD uitgevoerd conform wet- en regelgeving in de zorg. 
Dit brengt met zich mee dat de tariefstelling, afrekening en rapportages via zorgverzekeraars
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verlopen. De samenwerking met de ambulancehulpverlening Gooi & Vechtstreek is vastgelegd in 
een samenwerkingsovereenkomst met ingang van 1 januari 2018. De ambulancehulpverlening 
Gooi & Vechtstreek blijft daarbij zelfstandig vergunninghouder voor eigen rekening en risico van de 
regeling Regio Gooi & Vechtstreek. De gevolgen van het vervallen van de Tijdelijke Wet 
Ambulancezorg (Twaz, in verlenging tot 2021) voor deze taken zijn nog onduidelijk. In de 
begroting en de meerjarenraming is aangenomen dat de uitvoering van de ambulancehulpverlening 
door de GGD continueert.

Huisvesting
Vanwege de druk op de beschikbaarheid van huisvesting in Almere is een extra kantoorfaciliteit 
gehuurd. Het streven is om na de huurperiode van 3 jaar met aanbouw de locatie Boomgaardweg 
Almere op de noodzakelijke omvang te brengen. De bevindingen van een bezettingsonderzoek 
worden hierin meegenomen. In de meerjarenraming zijn geen extra kosten geraamd.

Informatie en communicatietechnologie
De toepassing van ICT is een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening van de GGD. De 
medewerkers van het team ICT zijn dan ook in toenemende mate betrokken bij de vernieuwing van 
de primaire taakgebieden van de GGD.
Voorwaarde hierbij is dat de ICT-techniek, kennis en kunde op hoog niveau beschikbaar is en blijft. 
De GGD realiseert dit door samen te werken met collega GGD 'en en door het delen van ICT- 
infrastructuur met ketenpartners.
De interne procedures en regelingen worden getoetst conform het HKZ-kwaliteitssysteem. Het 
beleid met betrekking tot de informatieveiligheid volgt de richtlijnen van NEN7510 voor 
zorgprocessen en in de breedte de wettelijke verplichtingen vanuit de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens (AVG).

Personeelszaken en organisatieontwikkeling
Als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) vervalt met ingang van 
2020 de huidige ambtelijke rechtspositie voor medewerkers van de GGD. Met de medewerkers van 
de GGD zal daartoe voor 2020 sprake zijn van een arbeidsovereenkomst in plaats van een 
aanstelling. Een van de gevolgen is dat opvolgend aan de afspraken CAO 2019 ook voor 2020 
opnieuw een CAO aan de orde zal komen. De hiermee samenhangende stijging van de loonkosten 
2019 en 2020 is bij het opstellen van de begroting 2020 conservatief ingeschat.
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Bedragen (x Cl.000)
2017

realisatie
2018

realisatie
2019

prognose
2020

begroting

Kosten 6.947 7.033 6.850 7.111

Baten basispakket gemeenten 2.556 2.388 2.410 2.556
Baten pluspakket gemeenten 156 0 107 62
Baten derden 860 595 475 444

Baten totaal 3.572 2.982 2.992 3.063

Resultaat -3.375 -4.051 -3.858 -4.049

Doorberekend aan andere afdelingen 3.152 3.660 3.861 4.049

Resultaat -222 -391 3 0
Specificatie doorberekening aan afdeling:
Gezondheidsbevordering 74
AGZ, Maatsch. Zorg en Toezicht 976 1.276
JGZ, waarvan:
JGZ Almere (GGD) 656 633
JGZ GGD 462 308
RAV & Meldkamer 1.397 1.401
GHOR 370 357
Totaal 3.861 4.049

6.5 Samenwerkingsverbanden
De GGD neemt deel in samenwerkingsverbanden lokaal, regionaal en landelijk. Hieronder lichten 
we de verbanden toe met de grootste financiële impact.

Coöperatie JGZ, Almere
Doelstelling is het zo optimaal mogelijk vormgeven van de jeugdgezondheidszorg in Almere van 0 
tot 19 jaar, waarbij de Zorggroep Almere en GGD Flevoland nauw samenwerken in opdracht van de 
Gemeente Almere. Het openbaar belang wordt gediend door professionele afstemming en 
samenwerking. Beide partijen vormen samen het bestuur. Alle operationele uitvoerende activiteiten 
behorende bij de gesubsidieerde taken, zowel Inhoudelijk als facilitair, blijven voor eigen rekening 
en risico van Zorggroep Almere en GGD Flevoland. Eventuele frictie is voor rekening van gemeente 
Almere.

GR Veiligheidsregio Flevoland, Lelystad
De deelnemende gemeenten hebben in de doelstellingen opgenomen de Rampen en 
incidentbestrijding professioneel en in samenwerking met alle ketenpartners gestalte te geven. De 
uitvoering van de GHOR is in de multidisciplinaire structuur de verantwoordelijkheid van de GR 
Veiligheidsregio Flevoland. De GHOR is een onderdeel van de GGD Flevoland. Er is sprake van 
uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de Veiligheidsregio, waarbij deze zich verplicht de 
overeengekomen betalingen daarvoor te voldoen. Op basis van bevoorschotting wordt gefinancierd 
en afgerekend tegen werkelijke kosten. Het bestuurlijk belang is aanwezig doordat de directeur 
publieke gezondheid namens de GHOR zitting heeft in het bestuur van de veiligheidsregio.

RAV GooiSiVechtstreek, Hilversum
De beide organisaties werken samen ten aanzien van de aan ieder van hen overgedragen taak op 
het gebied van de Regionale Ambulancevoorzieningen, voor zover het niet betreft het primaire 
proces. Vanuit een gezamenlijk toekomstbeeld wordt samengewerkt om de uitdagingen die volgen 
uit de komende wet- en regelgeving op het gebied van ambulancezorg gezamenlijk op te pakken.
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Bijlage 1: Overzicht plustaken per gemeente

bedragen in G
financier:
Centrumgemeente
omschrijving team prognose 2018 orpgnose 2019 begroting 2020
Centrale toegang mz 305.000 305.000 305.000
Toegangsbepaling 
Beschermd Wonen mz 502.230 502.230 502.230
Vrijwillige nazorg ex- 
gedetineerden mz 188.500 188.500 188.500
Brandpuntfunctionaris 
en procescoördinatie 
jeugd en volw. mz 302.000 301.511 301.511
Centrum Seksueel 
Geweld agz 106.892 84.246 84.246
Vangnet en Advies mz 439.000 508.950 508.950
Sociaal Medisch 
Spreekuur mz 106.598 106.598
Voorzitterschap 
Regionale Experttafel 
Jeugd Flevoland mz 7.233
Verbreding Regionaal 
Meldpunt verwarde 
personen mz 107.813 207.812 207.812
Toezicht WMO tz 77.366 99.001 99.001
subtotaal
Centrumgemeente 2.028.801 2.303.848 2.311.081

financier: 
Ai mere
Groen & gezonde 
verbinding

gez h 
bev 20.689 16.500 16.500

Gezonde schoolaanpak 
Almere Buiten 
West/AGGA

gez h 
bev 16.000 55.911 55.911

Gezond in Almere
gez h 
bev 60.000 61.899

Gezonde school
gez h 
bev 9.880 9.880

Inventariseren van en 
adviseren over info 
voorz meldcode

gez h 
bev 36.060 0

Vrijwillige nazorg ex- 
gedetineerden jeugdigen mz 50.000 50.000 50.600
Voorkoming
huisuitzettingen/Eropaf mz 7.770 7.770 7.770
Persoonsgerichte aanpak mz 63.455 63.455 63.455
Beoordeling
satellietwoningen mz 24.286 0
Kennis/communicatie 
verward gedrag mz 10.400 0
E33 onderzoek verward 
gedrag mz 69.618 0
Pilot beschut wonen mz 1.671 0
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bedragen in C
omschrijving team prognose 2018 prognose 2019 begroting 2020
JGZ 0-4 (ZGA) jgz 4.530.316 5.165.580 5.165.580
Plusproducten JGZ jgz 2.229.256 0
Plusproducten JGZ jgz 3.026.334 3.052.834
Actietafel thuiszitters en 
Vroegsignalerinq jgz 24.646 0
Versterking van jeugd in 
wijkteams jgz 0
SMW jgz 193.433 198.181 198.181
Logopedie jgz 99.851 102.634 102.634
Frictiekosten JGZ jgz 107.621 0
Subtotaal 
plusproducten JGZ 7.185.123 3.327.149 3.353.649
Academische Werkplaats 
Risico Jeugd jgz 13.248 26.500
Inspecties kinderopvang tz 508.232 606.871 606.871
Statushouders jgz 72.660 0
Training RAV personeel 
mbt verward gedrag rav 11.284 0
Toezicht WMO tz 27.180 27.180
Lokale verbinding bestuur 0
Subtotaal Almere 8.090.495 9.416.796 9.419.295

financier:
Dronten
Plusproducten incl. POH jgz 53.997 98.393 98.393

Gezonde school
gez h 
bev 6.840 6.840

Sociale kaart
gez h 
bev 9.450 0

Statushouders jgz 4.152 0
Inspecties kinderopvang tz 40.401 60.760 60.760
Toezicht WMO tz 14.538 14.548 14.548
Lokale verbinding bestuur
subtotaal Dronten 122.538 180.541 180.541

financier:
Leiystad
Office 365 Jeugd- en 
gezinsteams

Armoedepreventiebeleid
gez h 
bev 35.229 35.229

Gezonde school
gez h 
bev 7.600 7.600

Vrijwillige nazorg ex- 
gedetineerden jeugdigen mz 40.775 40.332 41.038
Persoonsgerichte aanpak 
incl. ondersteuning mz 49.920 50.864 50.864

JOGG
gez h 
bev 12.977 36.000 36.000

Plusproducten JGZ jgz 320.226 371.424 324.587
Maatregelen preventie jgz 14.948 50.000
Statushouders jgz 24.912 0
Toezicht Kinderopvang tz 144.482 164.934 164.934
Toezicht WMO tz 28.201 27.528 27.528
Lokale verbinding bestuur 36.653
subtotaal Lelystad 636.440 770.564 737.780
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bedragen in C
financier:
NOP
omschrijving team prognose 2018 prognose 2019 begroting 2020
Plusproducten ]GZ jgz 253.655 320.654 320.654

Gezonde school
gez h 
bev 6.840 6.840

Statushouders jgz 16.089 0
Toezicht WMO tz 17.804 16.631 16.631
Toezicht Kinderopvang tz 73.381 96.824 96.824
Lokale verbinding bestuur 0
subtotaal NOP 360.929 440.949 440.949

financier:
Urk
Regisseur sociaal 
netwerk mz 65.500 78.600 41.920
Plusproducten JGZ jgz 10.213 19.046 19.046
Sociaal team jgz 7.500 0
Statushouders jgz 3.633 0
Toezicht Kinderopvang tz 27.888 35.427 35.427
Toezicht WMO tz 8.251 7.186 7.186
Lokale verbinding bestuur 0
subtotaal Urk 122.985 140.259 103.579

financier:
Zeewoide
Marietje Kessels
Plusproducten JGZ jgz 115.924 48.259 48.259

Gezonde school
gez h 
bev 13.440 13.440

Statushouders jgz 5.709 0
Toezicht Kinderopvang tz 29.052 38.955 38.955
Toezicht WMO* tz 8.682 7.926 7.926
Lokale verbinding bestuur 10.607
subtotaal Zeewoide 159.367 119.187 108.580

Totaal 11.521.553 13.372.144 13.301.805

*nog in bespreking
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Bijlage 2: Indicatoren per gemeente

JGZ
Indicator 2020

begroting Aimere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde overig
Aantal PGO's 
BO, VO, SO en 
op indicatie 20.919 10.807 1.365 4.168 2.517 1.474 589
Vaccinatiegraad
BMR/DTP 85% 87% 89% 88% 87% 59% 88%
Vaccinatiegraad
HPV 31% 32% 39% 28% 31% 8% 33%
Vaccinatiegraad 
Men ACWY 81% 81% 83% 84% 88% 47% 85%
Aantal
vervolgconsulten 7.072 3.815 459 1.253 869 470 205
Aantal
verzuimspreekur
en 1.000 450 100 175 80 145 50

AGZ
Indicator 2020

begroting Aimere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde overig
Aantal consulten 
Reizigersvaccina 
ties 9.000 5.500 2.500 1.000
Aantal consulten
Seksuele
Gezondheid 5.000 5.000
Aantal Acute 
casussen 
Seksueel Geweld 70 70
Aantal Meldingen 
Infectieziekten 
A, B en C 230 230
Aantal TBC 
patiënten 30 30
Aantal
vragen/melding
Milieu 125 60 10 40 10 2 2 1
Aantal
adviseringen
evenementen 65 15 15 15 10 2 2 6
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Maatschappelijke Zorg
Indicator 2020

begroting Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde overig
Aantal meldingen 
Vangnet en Advies 685 376 32 152 104 12 9
Aantal
adviesaanvragen
Vangnet&Advies 500 235 40 165 35 15 10
Aantal plaatsingen 
dak- en thuislozen 
binnen
maatschappelijk 
opvang Flevoland 325 159 9 76 20 10 2 49
Aantal vrijwillige 
nazorg trajecten 
aan ex- 
gedetineerden 
volwassenen 165 102 6 46 7 2 2
Aantal aanvragen 
voor
toegangsbepaling 
beschermd wonen 550 550
Aantal
arrestanten-
consulten 1.210 578 117 232 73 147 63
Aantal
lijkschouwingen
zelfdodingen 36 18 4 8 4 2
Aantal
lijkschouwingen 
i.v.m. verkeers
slachtoffers 5 2 1 1 1
Aantal
bloedafnames 
voor alcohol en 
drugs 250 119 24 49 30 13 15

Gezondheidsbevordering en onderzoek
Indicator 2020

begroting Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde overig
Aantal adv.ge
sprekken per 
gemeente tbv 
inzet op 
leefstijlthema's 6 1 1 1 1 1 1
Aantal gezonde 
school adviezen 36 10 4 10 4 4 4
Preventieve
tandzorg
(voorlichtingen) 100 45 11 17 11 8 8
Aantal actuele 
dashboards 
(minimaal 10)

13
13
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Bijlage 3: Toelichting Taakvelden BBV en beleidsindicatoren

Taakvelden BBV
bedragen x € 1.000 begroting

0.1 Bestuur 977
0.4 Overhead 7.754
0.5 Treasury 75
0.62 OZB niet-woninqen 59
0.9 Vennootschapsbelasting 0
0.10 Mutatie reserves 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.021
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.975
6.2 Wijkteams 1.553
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 1.938
7.1 Volksgezondheid 32.850
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 202

Totaal 50.403

indicator begroting ' " .

Formatie 1,13
Bezetting 1,13
Apparaatskosten 17,11
Externe inhuur 15%
Overheadkosten 15%

Formatie:

Bezetting:

Appa raatskosten:

Externe inhuur: 

Overheadkosten:

het toegestaan aantal fte's per 1.000 inwoners 

het werkelijk aantal fte's per 1.000 Inwoners

alle personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het functioneren 
van de organisatie per inwoner

kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen

alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de 
medewerkers in het primaire proces als % van de totale lasten.
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Bijlage 4: Lijst met afkortingen

ABR Antibioticaresistentie
AED Automatische Externe Defibrillator
AGGA Aanpak Gezond Gewicht Almere
AIOS Arts in opleiding tot specialist
ATA Aanpak Thuiszitters Almere
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AZC Asielzoekerscentrum
AZN Ambulance Zorg Nederland
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BMR (vaccin tegen) Bof, mazelen en rodehond
BSO Buitenschoolse opvang
BO Basisonderwijs
CBS Centraal Bureau Statistiek
COA Centraal orgaan opvang asielzoekers
CRI Crisis, rampen en Incidenten
CSG Centrum Seksueel Geweld
dPG directeur Publieke Gezondheid
DTP (vaccin tegen) Difterie, tetanus, polio
DKTP (vaccin tegen) Difterie, kinkhoest, tetanus, polio
EHBO Eerste Hulp bij Ongelukken
EMU Economische en Monetaire Unie
FG Forensische Geneeskunde
FMEK Forensisch medische expertise bij kindermishandeling
G&V Gooi en Vechtstreek
GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke gezondheidszorg
GHOR Geneeskundige hulverleningsorganisatie in de regio
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRIP Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure
GROP GGD Rampen opvangplan
IZB Infectieziektebestrijding
HG Huiselijk geweld
HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HPV Humaan papillomavirus
JGZ Jeugdgezondheidszorg
JOGG Jongeren op gezond gewicht
KDV Kinderdagverblijf
MDA++ Multidisciplinaire aanpak intersectoraal en specialistisch 
Men ACWY Meningokokken typen A, C, W en Y 
MKA & B Meldkamer Ambulancezorg en Brandweer
MRU Mobiele Röntgen Unit
NJI Nederlands Jeugdinstituut
OGGZ Openbare geestelijke gezondheidszorg
OTO Opleiden, trainen, oefenen
OZB Onroerend Zaak Belasting
P&O Personeel & organisatie
PC Procescoördinator
PGA Publieke gezondheid asielzoekers

Persoonsgerichte Aanpak 
PGO Preventief Gezondheidsonderzoek
POH Praktijkondersteuner Huisarts
RAV Regionale Ambulance Voorziening
RIVM Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu
RVP Rijksvaccinatieprogramma
SEH Spoedeisende Hulp
SLA Service Level Agreement
SMW School Maatschappelijk Werk
SO Speciaal Onderwijs
SOA Seksueel overdraagbare aandoening
TBC Tuberculosebestrijding
THZ Technische Hygiënezorg
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TWAZ Tijdelijke Wet Ambulance Zorg
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VenJ Veiligheid en Justitie
VO Voortgezet Onderwijs
VE Voorschoolse Educatie
VWS Volksgezondheid, welzijn, sport
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning
WNA Wet Normalisering rechtspositie Ambtenaren
WOB Wet Openbaarheid van Bestuur
ZGA Zorggroep Almere
ZONL Zorggroep Oude en Nieuwe Land
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1.0 Vaststelling jaarrekening

Het algemeen bestuur (hierna het bestuur) heeft de jaarrekening 2018 met 
een nadelig resultaat C -203.048 vastgesteld in de openbare vergadering 
d.d. 27 juni 2019.

Onderteken! na

Voorzitter

Secretaris

Almere

GGD Flevoland

A.S. Dijkstra

C. Verdam

Bestuursleden NOP

Lelystad

Urk

Drenten

Zeewolde

M.B. Uitdewilligen

E. van Wageningen

F. Brouwer 

I.A. Korting 

W. Prins
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2.0 Directieparagraaf

De medewerkers van GGD Flevoland hebben zich In 2018 wederom professioneel Ingezet om bij 
te dragen aan een gezonder Flevoland.

Vanaf januari 2018 Is, na instemming van het GGD-bestuur, de organisatiestructuur aangepast.
De managementlaag Is verdwenen en de aansturing van de organisatie is vereenvoudigd. Dit 
betekent dat de teamleiders meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben gekregen. 
Deze aanpassing van de structuur Is Ingegeven door een proces van interne herijking. Dit proces 
werd geïnitieerd door een intern samengestelde groep collega's die de organisatie hebben 
doorgelicht. Doel was om te komen tot een nog efficiëntere netwerkorganisatie die nabijheid 
binnen het sociaal domein als leidend thema heeft. Eind 2018 heeft er een evaluatie 
plaatsgevonden en is de uiteindelijke organisatiestructuur vastgesteld. De ondernemingsraad 
heeft hier tevens een belangrijke stem in gehad.

De huidige organisatiestructuur bestaat vanaf 2018 uit een tweetal primaire processen, de GGD 
en de Regionale Ambulance Voorziening/Meldkamer. De bedrijfsvoering, en ten dele de afdeling 
bureau X, zijn ondersteunend aan het primaire proces. Bureau X Is ook verantwoordelijk voor de 
monitoring van en advisering over diverse gezondheidsthema's ten behoeve van een gezonder 
Flevoland.

Naast bovenstaande interne ontwikkelingen heeft 2018 in het teken gestaan van het lokaal 
positioneren van publieke gezondheidszorg binnen het sociale domein. Hierbij is intensivering van 
de samenwerking met lokale en regionale netwerkpartners van groot belang geweest. Op een 
aantal gebieden heeft de GGD een verbindende rol waarbij nabijheid een belangrijk thema is.

In 2018 is door de veiligheldsregio Revoland en Gooi & Vechtstreek een begin gemaakt met een 
intensivering van de samenwerking. Deze intensivering heeft ook gevolgen voor de onderdelen 
GHOR van de GGD'en van Flevoland en Gooi & Vechtstreek. Met betrekking tot deze intensivering 
zijn verschillende overlegvormen ingesteld waarin de belde GGD besturen zijn vertegenwoordigd.

Na de gemeentelijke verkiezingen in maart 2018 is een nieuw GGD-bestuur aangetreden. We 
mochten een aantal nieuwe bestuurders verwelkomen die we door middel van een uitgebreide 
brainstormsessie mee hebben genomen langs de uitdagingen in de publieke gezondheid.

Het laatste kwartaal van 2018 stond in het teken van het faillissement van de 
MC IJsselmeerziekenhuizen. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor de inwoners van Revoland 
maar ook voor de gehele acute keten waar de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) van 
GGD Flevoland onderdeel van is. Na overleggen met collega instellingen binnen de acute keten, 
de eerste- en tweedelijnszorg, gemeenten, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS is de RAV 
opgeschaald. Deze opschaling bestond uit extra ambulances met bemensing voor het gehele 
verzorgingsgebied. De RAV GGD Flevoland blijft zich ook in 2019 inzetten voor adequate 
spoedzorg maar spreekt haar zorg uit voor de toekomst. De geschetste alternatieven voor 
medische zorg in Flevoland vragen niet alleen om grote alertheid van eerdergenoemde betrokken 
partijen maar het vraagt ook om een continue dialoog tussen deze partijen waarbij het belang 
van de inwoners van Flevoland voorop staat.

Jaarstukken GGD Flevoland
5



3.0 Programmaverantwoording 

3.1 Algemene dienst
Dit programma bestaat uit de volgende producten:

De directeur publieke gezondheid Is namens het bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
aangesteld als eerstverantwoordelijke. Binnen de directie opereert het directiesecretariaat welke 
ondersteunende diensten levert in de vorm van bestuur ondersteuning, persvoorlichting, 
klachtenbehandeling en kwaliteitszorg.

Financiën fc Bedrilfsvoerina
Vanuit de afdeling Financiën & Bedrijfsvoering wordt door de teams de bedrijfsondersteunende diensten 
geleverd zoals Gebouwenbeheer, Facilitair beheer waaronder postbezorging en centrale Inkoop, 
Personeel en Organisatie (P&O), Informatie en Communicatietechnologie en Document 
Informatievoorziening (ICT&DIVj en Financiën.

Gezondheidsbevordering
Afdeling Gezondheidsbevordering heeft de taak om gemeenten te adviseren over een integraal 
gezondheidsbeleid. Hierbij speelt de afdeling in op (lokale) politieke, maatschappelijke en digitale 
ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en leefstijl. Analyse en duiding van data uit de 
gezondheidsmonitoren en andere databronnen vormen een belangrijke Input voor de advisering over 
gezondheid en leefstijl. Gezondheidsbevordering is nauw betrokken bij landelijke ontwikkelingen en ziet 
belang in het verbinden door kennis en investeren in innovatie. Daarnaast is Gezondheidsbevordering, 
samen met gemeenten en netwerkpartners, een partner in de uitvoering van preventieve programma's. 
Belangrijke thema's zijn onder andere overgewicht bij kinderen, mondzorg, vaccinatlegraad en 
gezondheid in de ruimtelijke omgeving.

Plusprodueten «n markttakan
De gemeenten hebben de mogelijkheid om naast de wettelijk collectieve taak aan de GGD 
werkzaamheden op te dragen welke specifiek gericht zijn op de lokale situatie. Markttaken worden 
uitgevoerd in opdracht van derden. Deze taken worden apart in rekening gebracht.

Algemene Dienst

Begroting
2018

Realisatie
2018 Verschil

Personele bezetting in FTE: 
Algemene dienst

aecfragen x€ 1.000

Baten/lesten
Lasten
Toerekeningen programma's 
Baten basispakket gemeenten 
Baten pluspakket gemeenten 
Baten derden
Gerealiseerd saldo van baten en lasten

47,0

7.276
-3.660
-3.118

-75
-265

159

46,0

7.989
-3.661
-3.118

-95
-810

305

-1,0

713
-1
0

-20
-545

147

Belangrijke verschillen tussen de realisatie en de beorotina. krijgen een toelichtino:

Toelichting Algemene DIenat
De lasten zijn € 713 hoger dan begroot, terwijl de baten € 565 de begroting overschrijden.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de ICT ondersteuning van Brandweer Flevoland 
(€ 183) en RAV Gooi & Vechtstreek (€ 106).
Een aantal projecten zijn gestart na het vaststellen van de begroting 2018, o.a. project 
Jong Leren Eten {€ 120).
Vanwege het niet verlengen van een tijdelijke aanstelling van een medewerker ICT is een 
voorziening voor WW verplichtingen opgenomen van (€ 87).
Voor een specificatie van de hogere plustaken, zie bijlage 7.2.
Conform bestuursbesluit 16 maart 2017 worden de kosten van Relatiebeheer ten laste 
gebracht van de Reserve Verbinden Doen We Samen (€ 128) en de Algemene Reserve {€ 92).

Jaarstukken GGD Flevoland
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3.2 Gezondheid
Dit programma bestaat uit de volgende producten:

Algemene Gezondheidszorg fAGZ')
□e afdeling Algemene gezondheidszorg heeft in 2018 diverse taken uitgevoerd op het 
gebied van infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, technische hygiénezorg, 
reizigerszorg, milieu en gezondheid/Medische Milieukunde, Centrum Seksuele Gezondheid en 
het Centrum Seksueel Geweld.

Het onderdeel Openbaro Geostelijko Gozondheidszorg (OGGZ) van de afdeling 
Maatschappelijke Zorg richt zich op kwetsbare mensen zoals zorgwekkende zorgmijders, 
dak- en thuislozen, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. In 2018 heeft OGGZ 
de volgende diensten verleend; vangnet en Advies (regionaal). Centrale Toegang 
Maatschappelijke Opvang (regionaal), vrijwillige nazorg ex-gedetineerden voiwassenen 
(regionaal), Toegangsbepaling Beschermd Wonen (regionaal), Vrijwillige nazorg 
ex-gedetineerden jeugd (Almere en Lelystad), Procescoördinatie jeugd en volwassenen 
(Almere), Brandpuntfunctionaris jeugd en volwassenen (Almere), Persoonsgerichte aanpak 
(PGA) Almere en Lelystad, Regisseur sociaal domein/procesregisseur (Urk en Noordoostpolder).

De GGD heeft in 2018 forensisch geneeskundige taken uitgevoerd in opdracht van/voor 
gemeenten, politie en reclassering bestaande uit medische zorg, medische advisering, 
sporenonderzoek en lijkschouw.

In opdracht van alle Flevolandse gemeenten heeft de GGD in 2018 toezicht gehouden op de 
kinderopvang en op Wmo-gefinancierde aanbieders.

Jeugdgezondheidszorg fJGZ)
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft als doel het beschermen, bevorderen, bewaken van de 
gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal, van alle jeugdigen en jongeren. 
Alle jeugdigen In Nederland hebben tot hun 18e recht op preventieve gezondheidszorg, die 
wordt aangeboden onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. In Almere wordt de 
Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar uitgevoerd door JGZ Almere; een samenwerking tussen 
Zorggroep Almere en GGD Flevoland. In de andere gemeenten in Flevoland wordt de JGZ voor 
0-4jarigen uitgevoerd door Icare (Lelystad, Dronten en Zeewolde) en Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land (Noordoostpolder er Urk) en de JGZ voor 4-18 Jarigen door GGD Flevoland.
De JGZ GGD heeft in 2018 het landelijk wettelijk vastgestelde basispakket JGZ uitgevoerd, 
het Rijksvacdnatieprogramma (RVP) en daarnaast diverse JGZ-taken als onderdeel van de 
gemeenschappelijke regeling en via contracten/subsidieafspraken met individuele gemeenten.

Plus producten en markttaken
De gemeenten hebben de mogelijkheid om naast de wettelijk collectieve taak aan de 
GGD werkzaamheden op te dragen welke specifiek gericht zijn op de lokale situatie.
Markttaken worden uitgevoerd in opdracht van derden. Deze taken worden apart in 
rekening gebracht.

AGZ
I ii( ^eaiisauQ

Personele bezettino in FTE;
AGZ

Bedragen x € 1.000

Baten ƒ lasten
Lasten
Baten basispakket gemeenten 
Baten pluspakket gemeenten 
Baten derden

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

66,0

7.176
-1.457
-2.871
-2.848

0

72,0

7.881
-1.457
-3.317
-3.086

6,0

705
-1

-446
-238

21 21

Jaarstukken GGD Flevoland
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Belangrijke verschillen tussen de realisatie en de beorotiriQ. krlioen een toelichting:

Toelichting AGZ

Zowel de lasten als de baten zijn ca. € 700 hoger dan begroot.
Voor een specificatie van de hogere baten plustaken, zie bijlage 7.2.
De baten reizigerszorg waren (€ 188) hoger dan begroot. De baten forensische geneeskunde 
waren mede door inzet voor regio Gooi & Vecht (€ 94) hoger dan begroot.
Door verminderde Inzetbaarheid van de Mobiele Röntgen Units (MRU's) voor 
Tuberculosebestrijding waren de baten (€ 127) lager dan begroot.
De salariskosten zijn (€ 660) hoger dan begroot. Dit betreft de inzet voor de (extra) plustaken 
van Meldpunt OGGZ (€ 354) en hogere inzet voor Forensische geneeskunde (€ 95).
Door langdurig ziekteverzuim van medewerkers Toezicht Kinderopvang waren de salariskosten 
(C 221) hoger dan begroot.
Door de hogere baten Reizigerszorg zijn de kosten van inkoop vaccins (€ 58) hoger dan begroot.

JGZ

Personele bezetting in FTE:
3GZ

Bedragen X C 1.000

Bete n/lastfi
Lasten
Baten basispakket gemeenten 
Baten pluspakket gemeenten 
Baten derden

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

éljfotlng 
2018 ;

84,0

12.405
-2.966
•7.777
-1.662

0

#.a018i£.J

88,0

13.200
-2.966
-8.098
-2.366

-230

4,0

796
-1

-322
-704

-230

Belangrijke verschillen tussen de realisatie en de beorotino. krijgen een toelichting:

Toelichting JGZ

De lasten zijn € 796 hoger dan begroot, terwijl de baten € 1.026 hoger zijn dan begroot.
Voor een specificatie van de hogere baten plustaken, zie bijlage 7.2.

De baten derden zijn hoger door:
- vanwege landelijke wijziging In financiering van Rijksvaccinaties (RVP) heeft de GGD in 2018 
eenmalig dubbele inkomsten (€ 140)

- door hogere instroom en bezetting van asielzoekers meer baten Publieke Gezondheidszorg 
asielzoekers (€ 108)

- door instroom artsen in opleiding (€ 146) meer subsidie
- hogere marktbaten Zorggroep Almere (ZGA) (€ 233).

De lasten zijn hoger door:
- hogere salariskosten (€ 509) vanwege opleiding jeugdartsen (€ 146)
- hogere inzet pluspakket (€ 289).

Jaarstukken GGD Flevoland
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3.2 Toelichting Jeugdgezondheidszorg Almere (JGZ)
De Jeugdgezondheidszorg Almere wordt gezamenlijk uitgevoerd door de GGD Revoland en 
de Zorggroep Almere. Deze organisatie voor de jeugdgezondheidszorg werkt vanuit 
verschillende locaties in de vier stadsdelen in Almere. Gemeente Almere heeft In verband met 
deze samenwerking aan GGD Flevoland en aan Zorggroep Almere een subsidie verstrekt.
GGD Flevoland treedt voor deze subsidieverlening op als penvoerder/administrateur, mede 
namens de Zorggroep Almere. Gemeente Almere heeft dit schriftelijk bevestigd in twee 
subsidiebeschikkingen {RSV JGZ Almere 2018 en Ketenaanpak overgewicht JGZ Almere 2018). 
GGD Revoland ontvangt de gehele subsidie voor de activiteit JGZ Almere van de 
gemeente Almere en legt aan de gemeente Almere verantwoording af. GGD Flevoland stort 
het deel dat bestemd is voor de Zorggroep Almere door naar de Zorggroep Almere. In de 
genoemde beschikkingen zijn afspraken gemaakt over de besteding van deze subsidies en de 
realisatie van overeengekomen prestaties door GGD Flevoland en Zorggroep Almere. Tevens 
worden in de beschikkingen procedurele afspraken gemaakt met de GGD Flevoland en de 
Zorggroep Almere, waaronder over de (financiële] rapportages en (rechtmatige) verantwoording.

RSV JGZ Almere 2018 exclusief frictiekosten
In de financiële administratie van GGD Flevoland worden ten behoeve van de Jeugdgezond
heidszorg Almere de baten en lasten opgenomen van zowel de GGD Flevoland als de Zorggroep 
Almere. Het gaat om € 7.040.368 gerealiseerde lasten voor RSV JGZ Almere 2018, waarvan 
€ 4.493.956 betrekking heeft op Zorggroep Almere (begroot € 4.485.518). Tegenover de lasten 
worden in de financiële administratie van GGD Revoland baten verantwoord. Voorde 
Zorggroep Almere zijn de baten en de lasten in de financiële administratie van GGD Flevoland 
gelijk. Dit betekent dat de lasten en baten van de gemeente Almere voor het voor Zorggroep 
Almere-deel neutraal in de programmarekening van de GGD Flevoland zijn opgenomen en dat 
deze activiteiten van Zorggroep Almere dus geen effect hebben op het vermogen en resultaat 
van de GGD Flevoland. De baten en lasten zijn hoofdzakelijk opgenomen onder Baten taken 
pluspakket gemeenten en een deel onder Baten markttaken en subsidies.
Over de afrekening van en verantwoording over de subsidie worden door GGD Flevoland en 
Zorggroep Almere afspraken gemaakt met de gemeente Almere. Vooruitlopend hierop Is in deze 
jaarrekening (bijlage 7.2.1) een tabel opgenomen voor de (subsidiabele) lasten Jeugdgezond
heidszorg Almere, verdeeld In een GGD Flevoland-deel en een Zorggroep Almere-deel.

Conform subsidievoorwaarden rapporteert GGD Flevoland, mede namens Zorggroep Almere, in 
de loop van boekjaar 2019 aan de gemeente Almere over de besteding van de subsidie RSV 
JGZ Almere 2018. BIJ deze rapportage over boekjaar 2018 aan de gemeente Almere voegt 
GGD Flevoland een rapport van de accountant van GGD Flevoland, met daarin de constatering 
dat de gerealiseerde kosten RSV JGZ Almere 2018 in de vastgestelde jaarrekening 2018 van 
Zorggroep Almere overeenkomen met de in de Jaarrekening van GGD Flevoland hierover 
opgenomen cijfers.
Zowel GGD Revoland als Zorgroep Almere zijn ieder zelfstandig verantwoordelijk voor de 
uitvoering van eigen taken en voor de rechtmatigheid van de eigen lasten en de naleving van 
de subsidievoorwaarden. Mocht Zorggroep Almere een deel van de subsidie van de gemeente 
Almere niet rechtmatig hebben besteed en/of de subsidievoorwaarden niet (volledig] hebben 
nageleefd, dan zal de GGD Flevoland een lager bedrag uitkeren aan de Zorggroep en zal de 
GGD Flevoland vervolgens een lager bedrag aan de gemeente Almere verantwoorden.
GGD Flevoland loopt derhalve geen terugbetalingsrisico voor het Zorggroep Almere-deel.
De accountant van Zorggroep Almere zal de rechtmatigheid en de naleving van de 
subsidievoorwaarden vaststellen voor het Zorggroep Almere-deel en daarover rapporteren 
aan de GGD Flevoland.

RSV JGZ Almere 2018 frictiekosten
Onderdeel van de lasten Jeugdgezondheidszorg Almere zijn frictiekosten. De gemeente Almere 
heeft in de subsidiebeschikking RSV JGZ Almere een bedrag voor frictiekosten toegekend van 
€ 360.000. In de lasten 2017 was met toestemming van de gemeente Almere een bedrag van 
€ 60.772 opgenomen van budget frictiekosten 2018, zodat voor boekjaar 2018 een bedrag van 
€ 299.228 beschikbaar was voorfrict ie kosten. Van dit bedrag is € 107.621 besteed in 2018.

Besteding niet-ingezette middelen
Conform de Algemene Subsidieverordening Almere 2011 zal GGD Flevoland de gemeente Almere 
verzoeken om de niet ingezette middelen € 269.171 te bestemmen in een (egalisatie)reserve 
of geheel of gedeeltelijk aan te wenden. Over dit voorstel zal in de loop van boekjaar 2019 
besluitvorming plaatsvinden.
Voor de specificatie van de baten en lasten verwijzen we naar bijlage 7.2.1.

Jaarstukken GGD Flevoland
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3.3 RAV, MKA&B, GHOR
Dit programma bestaat uit de volgende producten:

AmbulancahulDvgrtenlno fRAVl
De RAV bestaat uit de Ambulancedianat (AHV) en de Meldkamer Ambulancevervoer (MKA).
Meldingen van de 112 centrale worden ontvangen en de verpleegkundig centralist vertaalt deze 
meldingen naar een opdracht om ambulancevervoer in te zetten. Daarnaast wordt 
voorwaardenscheppend de Inzet en plaats van ambulances In de regio gepland. De ambulance 
gaat ter plaatse. De verpleegkundige verleent primaire eerste hulp en stabiliseert de patiént om 
deze te kunnen vervoeren naar het ziekenhuis. Ambulanceritten hebben veelal een spoedeisend 
karakter, maar ook besteld en Interkllnisch vervoer wordt uitgevoerd. De centralist verwerkt ook 
brandweermeldingen. De salariskosten van de bezetting van belde meldkameronderdelen 
worden gedeeld met de Veiligheidsreglo Flevoland. In het programma staat dit vermeld onder 
Meldkamer Brandweer Flevoland (MKB).

Meldkamer Brandweer Flevoland fMKB^
Op basis van een afgesproken verdeling van de lasten worden door de verpleegkundig 
centralisten brandweermeldingen verwerkt. Met de veiligheidsreglo worden deze 
salarislasten verrekend.

Ganeaskundlae hulDverlcnlnasoraanlsatle in de realo fGHOR^
De GHOR voert de regie over de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. GHOR-functlonarissen 
dragen bij aan de multidisciplinaire coördinatie van de hulpverlening tijdens rampen en crises en 
zorgen voor de coördinatie en aansturing van de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. 
Jaarlijks wordt een oefenrooster gemaakt in het kader van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO).
De GHOR wordt door de Veiligheidsreglo (VRF) gefinancierd. Er is samenwerking met de GHOR 
organisatie van Gooi en Vechtstreek op het gebied van de inzet van sleutelfunctionarissen. Door 
de Gemeenten wordt het GGD Rampen Opvangplan (GROP) gefinancierd.

RAV & MKA
Begroting

2018
Realisatie . 

2018

Personal» tM»»attinQ in FTE:
RAV & MKA

Bedragen X € i.000

Beten/lasten
Lasten
Baten basispakket gemeenten 
Baten pluspakket gemeenten 
Baten derden

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

144,0

13.952
0
0

-13.952

135,2

15.683
0

-11
-15.543

-8,8

1.730
0

-11
-1.591

0 128 127

Toelichting Gezamenlijke Meldkamer MKA deel: zie bijlage 7.0 gemene rekening

Belangrijke verschillen tussen de realisatie en de beorotino. krlioen een toelichtino:

Toelichting RAV Ik MKA

De lasten en baten zijn ca. € 1,7 miljoen hoger dan begroot.
Voor een specificatie van de baten pluspakket, zie bijlage 7.2.
Het door de zorgverzekeraars vastgestelde budget voor de RAV was € 1 miljoen hoger dan 
begroot. De lasten ten gevolg van de sluiting van de MC groep € 0,4 miljoen worden op basis 
van nacalculatie vergoed.

jaarstukken GGD Flevoland
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De lasten zijn hoger door:
- hogere salariskosten (€ 1,1 miljoen) door inhuur i.v.m. sluiting MC groep en externe inhuur vanwege 
krapte op arbeidsmarkt.

- lagere kapitaallasten (C 126) doordat 1 ambu minder is aangeschaft dan begroot. De andere ambu's 
waren goedkoper en/of zijn later aangeschaft. De afschrijvingstermijn van elektrische brancards is 
aangepast van 5 naar 10 jaar.

- vrijval te verrekenen Vennootschapsbelasting ten gevolge van vrijstelling RAV voor VPB (€ 63)
- hogere oninbare vorderingen (€ 48)
- de dotatie vanuit de vrije marge gepland in 2020 Is in overleg met de zorgverzekeraars, reeds in 

2018 aan de voorziening elektrische brancards toegevoegd (€ 74)
- hogere kosten wagenpark (€ 107)
- vanwege het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen is een voorziening voor WW verplichtingen 

opgenomen van (€51).

MKB

Paraonale bezetting in FTE:
MKB

Bedragen x € 1.000

Bflten/lflstwi
Lasten
Baten basispakket gemeenten 
Baten pluspakket gemeenten 
Baten derden

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Begroting
2018

Realisatie
2018 Verschil

9,0

1.155
0
0

-1.155

8,8

1.084
0
0

-1.078

-0,2

-70
0
0

77

0 7 6

Toelichting Gezamenlijke Meldkamer MKB deel: zie bijlage 7.0 gemene rekening 

GHOR

Personele bezetting In FTE:
GHOR

Bedragen x € 1.000

Baten/la sten
Lasten
Baten basispakket gemeenten 
Baten pluspakket gemeenten 
Baten derden

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

10,0

1.828
-86

0
-1.743

#*'*2018

9,0

1.782
-86

0
-1.725

' vers^llp

-1,0

-46

17

0 -29 -30

Toelichting GHOR

zie bijlage 7.0 kasten gemene rekening.

Jaarstukken GGD Flevoland
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4.0 Weerstandsvermogen, risicobeheersing en kengetallen 

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvernnogen van GGD Flevoland wordt gevormd uit de algemene reserve en de 
bestemmingsreserves. Deze laatste worden aangehouden ter dekking van risico's voor specifieke 
taken en doelen. De kadernota reserves en risico GGD Flevoland is in december 2016 door het 
bestuur vastgesteld.

In de begroting worden de risico's gekwantificeerd en In de burap najaar gerapporteerd.
In de burap wordt als risico gerapporteerd het financiële resultaat van het eerste deel van het 
jaar en het risico voor de resterende maanden.
Aan het einde van het jaar bestaat het risico uit alleen het resultaat wat ten laste komt van 
de Algemene Reserve.

-.v . . ...

Noodzakelijke vervanging 
Kwetsbaarheid gespecialiseerd personeel 
Stijging loonkosten

Klanten
JGZ Almere (dekking bestemmingsreserve) 
Mogelijke bezuiniging plusteken 
Bezuiniging basistakenpakket

Interna en externe ontwikkelingen
Innoveren a.g.v. transitie sociaal domein 
Financiering MKA&MKB 
Bedrijfsschades

Max. risico's
Stand weerstandsvermogen (- algemene reserve) 
Dekkingspercentage risico's

Begroot f ««P j

264
60

313

377
180
120

225
125
21

1.927
1.911
99%

88
20

104

126
60
40

75
42

7

970
1.709
176%

Realisatie

4
2.041
n.v.t.

Risicobeheersing
De risico's werden voldoende gedekt door de Algemene Reserve.

Kengetallen

Kengetallen:

■'1

netto schuldquote 
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningei 
solvabiliteitsrisico 
structurele exploitatleruimte

Realisatie
2017

2,7%
2,7%

39,1%
-2,5%

Begrotirig»
. 201b:: ‘

2,0%
2,0%

40,0%
2,0%

Realisatie
,ri:20iB'

1,4%
1,4%

37,7%
1,3%

Netto Schuldquote
Onze vermogenspositie is goed, de GGD heeft lage schuld.

Solvabiliteitsrisico
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Het minimum voor een gezonde ratio is 25%.

Structurele exploitatleruimte
Een getal gelijk aan of groter dan 0 betekent dat de structurele baten groot genoeg zijn om de 
structurele lasten te dekken.

Jaarstukken GGD Flevoland
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4.1 Onderhoud kapitaalgoederen
De GGD heeft de panden in Almere, Lelystad en Emmeloord in eigendom. Om de kwaliteit van 
deze panden te kunnen waarborgen, hebben de eigendomslocatles meerjarige 
onderhoudsplannlngen.
Voor het egaliseren van de lasten van groot onderhoud over de jaren, wordt gebruik gemaakt 
van een onderhoudsvoorziening.

Almere
Lelystad
Emmeloord

Totaal

40
20

3

125
0
0

63 125

Dit betreft schilderwerk en vloeronderhoud.
Jaarlijks worden de Meerjarenonderhoudsplannen gereviseerd.

Het verloop van de voorziening is verantwoord onder 6.1 Toelichting op de balans.

Jaarstukken GGD Flevoland
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4.2 Financiering
De kaders voor financiering zijn gebaseerd op de 'Wet Financiering Decentrale Overheden' en 
de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen. Het eigen treasury beleid is vastgesteld in de 
financiële verordening.

Kasgeldlimiet
De gemiddelde netto-vlottende schuld in een kwartaal mag niet hoger zijn dan 8,2%. De GGD 
voldoet aan deze limiet.

Kasgeldlimiet
Omvang begrote kasgeldlimiet 
Toegestane kasgeldlimiet in procenten (8,2%) van 
de grondslag 
{* omvang baten)

Omvano vlottende schuld 
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar

Vlottende middelen
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar

Toets kaspeldlimiet 
Totaal netto-vlottende schuld (2-3) 
Toegestane kasgeldlimiet 
Ruimte (+) of overschrijding (-)

40.131

8,2%
3.291

3.539

7.349

-3.810
3.291
7.101

Lam

43.959

8,2%
3.605

6.230

8.315

-2.085
3.291
5.376

Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met 
een looptijd langer dan 1 jaar te beperken.
Het renterisico mag niet meer bedragen dan een wettelijk percentage van het 
begrotingstotaal.

Bedragen x € 1,000
Begroot Realisatie

Renteherzieningen
Aflossingen

Renterisico

Berekening renterisiconorm 
Totaal baten 
Percentage regeling 
Renterisiconorm

Ruimte (+) of overschrijding (-)

413

413

40.131
20%

8.026

7.613

413

413

43.959
20%

8.792

8.378

Wet financiering decentrale overheden art. 2 minimumbedrag renterisiconorm = 2.500.000

Jaarstukken GGD Flevoland
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Paragrafen

4.3 Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering Algemeen

De primaire taken van de GGD worden binnen de algemene dienst ondersteund door de 
teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën.

Het niveau van de dienstverlening van de afdeling beheer is beschreven in een Service Level 
Agreement (SLA). De SLA wordt jaarlijks aangepast op geleide van de uitkomsten van een 
evaluatie met afdelingen van de GGD.

De voortgang van de dienstverlening en van de projecten van de teams Financiën en 
Bedrijfsvoering wordt bewaakt in het maandelijkse overleg beheer en in de maandelijkse 
rapportage aan het management van de GGD. Tussentijds wordt besloten over aanpassingen 
In dienstverlening en/of In de projecten:

- Er zijn in 2018 veel niet-vooraf geplande projecten vanuit de teams Financiën en 
Bedrijfsvoering uitgevoerd, onder andere veroorzaakt door de dóórontwikkeling van de 
samenwerkingsverbanden. Daar waar mogelijk zijn/worden (informatiejsystemen afgestemd 
op de samenwerkingspartners in Flevoland en Gooi 8iVechtstreek.

- Het eerste jaar met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er 
veel aandacht nodig geweest om de organisatie in te richten op de strakke privacy normen. 
De daartoe aangestelde Functionaris Gegevensbescherming (FG) werkt daartoe met een 
(doorrollend) tweejarenplan.

- Een nieuwe huurlocatie Almere (Haagbeukweg) is met een gebruik genomen voor het 
stafbureau ("bureau X“). Het streven is om binnen 3 jaar onder gelijktijdig aflopen van de 
huurovereenkomst Haagbeukweg, een vervangende huisvesting te realiseren. Onder 
andere zal worden afgewogen of een nieuwe aanbouw bij de huidige locatie Boomgaardweg 
Almere realiseerbaar is.

Ten aanzien van de interne budgetten vindt voorafgaand aan het boekjaar besluitvorming 
plaats door het management van de GGD. Dit binnen het financiële kader van de vastgestelde 
begroting. Tenminste tweemaal per jaar - in het voorjaar en in het najaar - wordt het 
niveau van gerealiseerde financiële lasten gerapporteerd aan het bestuur van de GGD. 
Voorzover nodig worden noodzakelijke meerkosten ten laste van (bestemming)reserves ten 
opzichte van de vastgestelde begroting ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. In de 
bestuur rapportage najaar 2018 is een dreigende financiële tegenvaller gemeld door 
achterstand in het aantal inspecties kinderopvangorganisatie. In de uiteindelijke 
jaarrekening 2018 blijkt dat deze achterstand voor een groot deel In de laatste maanden 
2018 is ingelopen. De bedrijfsvoering voor wat betreft de RAV werd in de tweede helft van 
het boekjaar sterk beïnvloed door het faillissement van de MC-ziekenhuisgroep. Er zijn 
financieel adequate afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar om de meerkosten voor 
de ambulancehulpverlening af te dekken. Het boekjaar 2018 is daarmee per saldo 
uiteindelijk financieel toch redelijk afgesloten.

Samenwerkingsverbanden

De samenwerking met de Ambulancedienst Gooi BVechtstreek (RAV G8iV) is in 2018 verder 
verdiept, inhoudelijk op het primaire proces en ook op het gebied van ICT. De RAV G&V 
heeft in december 2017 geïnvesteerd in nieuwe hardware ICT, van eenzelfde configuratie 
als die van GGD/RAV Flevoland en van de Veiligheidsregio Flevoland. Deze nieuwe servers 
zijn geplaatst ('housing') in de serverruimte locatie Lelystad van GGD Flevoland. Een door de 
RAV G&V aangestelde medewerker ICT is gestationeerd in Lelystad voor het beheer. Dit ter 
bevordering van de collegiale samenwerking. De aanvankelijke doelstelling om in 2018 voor 
de beide RAV'-en te komen tot eenzelfde configuratie voor de financiële administratie en 
voor de salarisadministratie bleek helaas nog niet haalbaar. Een voortgaande afstemming 
van de ondersteunende processen ligt In de lijn van de komende jaren.

Jaarstukken GGD Flevoland
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Het tweede jaar waarin Zorggroep Almere en GGD Flevoland vanuit een gezamenlijk 
aangevraagde subsidie vormgeven aan JGZ Almere was in de bedrijfsvoering sprake van 
een betere stroomlijning in de organisatie. Er komt vanuit de financiële afwikkeling 2018 
ruimte voor het vormen van een risicoreserve JGZ Almere. De directie en staf van JGZ Almere 
is gehuisvest in de locatie Boomgaardweg Almere van GGD Flevoland en uitvoerende taken 
zijn door de teams JGZ Almere in de stadsdelen georganiseerd vanuit locaties van 
Zorggroep Almere. Een dóórontwikkeling van de ICT-configuratie, met name in relatie met 
het digitale kind dossier, heeft een meerjarenperspectief.

De Veiligheidsregio Revoland (VRF) maakt op basis van huurafspraken gebruik van 
ICT-hardware die opgesteld staat in de serverruimte(s) van de GGD te Lelystad. Deze 
ICT-configuratie is/wordt technisch gestroomlijnd met ICT-voorzieningen voor de GGD, voor 
de RAV Revoland, voor RAV G&V en voor JGZ Almere. Eind 2018 Is zijn de twee hoofdlocaties 
voor ICT van GGD Flevoland (locatie NWS Lelystad en locatie mediatoren Lelystad) 
technisch met elkaar verbonden. Daarmee wordt voorgesorteerd op toekomstige 
integratie van ICT-facIliteiten.

Jaarstukken GGD Flevoland
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4.4 Verbonden Partijen
De GGD neemt deel in samenwerkingsverbanden lokaal, regionaal en landelijk. Hieronder 
iichten we de verbanden toe met de grootste financiële Impact.

Coöperatie JGZ, Almere

Doelstelling is het zo optimaal mogelijk vormgeven van de jeugdgezondheidszorg In Almere 
van 0 tot 19 jaar, waarbij de Zorggroep Almere en GGD Flevoland nauw samenwerken in 
opdracht van de Gemeente Almere. Het openbaar belang wordt gediend door professionele 
afstemming en samenwerking.

Beide partijen vormen samen het bestuur. Alle operationele uitvoerende activiteiten behorende 
bij de gesubsidieerde taken, zowel inhoudelijk als facilitair, blijven voor eigen rekening en risico 
van Zorggroep Almere en GGD Flevoland.

GR Velllgheldsreglo Flevoland, Lelystad

De deelnemende gemeenten hebben in de doelstellingen opgenomen de Rampen en 
incidentbestrijding professioneel en in samenwerking met alie ketenpartners gestalte te geven. 
De uitvoering van de GHOR is in de muitidisciplinaire stmctuur de verantwoordelijkheid van 
de GR Veiligheidsregio Fievoiand. De GHOR is een onderdeel van de GGD Flevoland. Er is 
sprake van uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de Veiligheidsregio, waarbij deze 
zich verplicht de overeengekomen betalingen daarvoor te voldoen. Op basis van 
bevoorschotting wordt gefinancierd en afgerekend tegen werkelijke kosten. Het bestuurlijk 
belang is aanwezig doordat de directeur publieke gezondheid namens de GHOR zitting heeft 
in het bestuur van de veiligheidsregio.

RAV Gooi & Vechtstreek, Hilversum

De beide organisaties werken samen ten aanzien van de aan ieder van hen overgedragen taak 
op het gebied van de Regionale Ambulancevoorzieningen, voor zover het niet betreft het 
Primaire proces. Vanuit een gezamenlijk toekomstbeeld wordt samengewerkt om de 
uitdagingen die volgen uit de komende wet- en regelgeving op het gebied van ambulancezorg 
gezamenlijk op te pakken.

Jaarstukken GGD Flevoland
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4.5 Taakvelden BBV en Indicatoren 

Taakvelden BBV

'. ' ReallsitiPi: i
0.1 Bestuur
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.62 OZB niet-woningen
0.9 Vennootschapsbelasting
0.10 Mutatie reserves
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.72 Maatwerkdienstverlening 18+
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
7.1 Volksgezondheid
7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Totaal

Toerekening 

Mutatie reserve

Aansluiting totaal lasten

765

7.622
81
42
18

-128
1.964
2.691
1.494

2.037
27.108

137

43.831

3.660

128

47.619

. iJi.WC'A®
BaleidaindicatOBan. ■fc

Formatie 
Bezetting 
Apparaatskosten 
Externe inhuur 
Overheadkosten

0,88
0,88

16,70
0,11
17%

Jaarstukken GGD Flevoland
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Jaarrekening
Alle bedragen In de balans zijn opgenomen in x€ 1.000

5.0 Balans

Activa 3i-dec-l8 3l-dec-i7

Vaste activa

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Uitzettingen rente typische looptild <Hr

Vorderingen op openbare lichamen 
Uitzettingen in '$ Rijks schatkist 
Overige vorderingen 
Overige uitzettingen

Liouidc middelen

Kas- en Banksaldi

Overlopende activa

Nog te ontvangen voorschotbedragen 
Voomitbetaalde bedragen 
Nog te ontvangen bedragen

Totaal vlottende activs

Totaal Generaal

VOOR WAAf^MfF^KINGS- 
DOEL

Verstegen accountantk
en adviseurs B.V. 

d.d.
Jaarstukken GGD Flevoland

641
3.939
2.130

120

183
579

1.103

7.142

7.142

6.710

120

1.865

8.695

15.837

7.073

7.073

976
4.841
1.836

7.652

240

240

324
502
194

1.020

8.913

15.985
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Vaste Passiva

rmoaen

Algemene reserve 
Bestemmingsreserves
Gerealiseerxle totaal saldo van baten en lasten

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen 
Egal Isatievoorzieningen 
Van derden verkregen middelen die 
specifiek besteed moeten worden

Vaste Bchulden met rente typische
ioootHd >1 Ir
Onderhandse leningen 
van binnenlandse banken

Totaal vaste passiva

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met rente
tvoische loontild <11r.

Kasgeldlening 
Overige schulden

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen voorschotbedragen 
Vooruit ontvangen bedragen 
Nog te betalen bedragen

Totaal vlottende passiva

Totaal Generaal

VOORWAARMERKINGS 
DOELEIND^

Verstegeawpvfrta<Ê> en aicM^urs B.V

d.d. 11/04/2019
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2.037 1.911
4,143 4.235
-203 36

5.978 6.181

166 40
377 440

210 249
753 730

3.120 2.334

9.852 9.245

1.000
3.3263.262

3.262 4.326

457 114
779 719

1.486 1.582
2.722 2.415

5.985 6.740

lts 15.837 15.985
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5.1 Overzicht baten en lasten

kMn x€ i.OCO
Begroting

2018
Realisatie

2018 Verschil
i

^1

Lastenrekeni ngen
Doorberekende lasten aan afdelingen 
Baten basispakket gemeenten 
Baten pluspakket gemeenten 
Baten derden

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 
Werkelijke toevoeging /onttrekking aan reserves
Gerealiseerd resultaat

Baten en lasten AIq. Dienst

Lastenrekeningen
Doorberekende lasten aan afdelingen 
Baten basispakket gemeenten 
Baten pluspakket gemeenten 
Baten derden

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 
Werkelijke toevoeging /onttrekking aan reserves
Gerealiseerd resultaat

Baten en lasten Gezondheid: AGZ en JGZ

Lastenrekeningen 
Baten basispakket gemeenten 
Baten pluspakket gemeenten 
Baten derden

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 
Werkelijke toevoeging /onttrekking aan reserves
Gerealiseerd resultaat

Baten en lasten RAV. MKA/MKB en GHOR

Lastenrekeningen 
Baten basispakket gemeenten 
Baten pluspakket gemeenten 
Baten derden

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 
Werkelijke toevoeging /onttrekking aan reserves
Gerealiseerd resultaat

43.791
-3.660
-7.626

-10.722
-21.624

159

159

7.276
-3.660
-3.118

-75
-265

159

159

19.581
-4.423

-10.648
-4.510

-0

-0

16.935
-86

-16.849

47.619
-3.660
-7.626

-11.522
-24.608

203

203

7.989
-3.660
-3.118

-95
-810

306

306

21.081
-4.423

-11.415
-5.452

-209

-209

18.549
-86
-11

-18.346

105

105

3.827
0

-0
-799

-2,984

44

713
0

-0
-20

-545

147

1.501
-0

-767
-942

-209

1.614
-0

-11
-1.497

106

Onder 3.0 programma verantwoording, zijn de verschillen nader geanalyseerd.

Jaarstukken GGD Flevoland

VOOR WAARMERKINGS-
doeleindMi V

■TX Verstegen accountants 
en adviseurs B.V.
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5.2 Incidentele baten en lasten
Volgens BBV artikelen 19, 23 en 28 is het verplicht om een overzicht te presenteren van de 
incidentele baten en lasten. Op die manier kan beoordeeld worden of- en in hoeverre er sprake 
is van een structureel en reèel evenwicht. De "Notitie structurele en incidentele baten 
en lasten* (gepubliceerd door de commissie BBV in augustus 2018) is als handleiding gebruikt.

In zowel begroting als jaarrekening worden als incidentele baten en lasten aangemerkt:
- Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves voor zover daar een bestuursbesluit aan 

ten grondslag ligt.
- Incidentele baten en lasten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden en per post een 

waarde hebben van minimaal € 100.000.

In de begroting 2018 waren geen Incidentele baten en laten opgenomen.
O.b.v. voomoemde uitgangspunten zijn er in de jaarrekening 2018 de volgende incidentele 
baten en lasten:

Incidentele lasten en baten per programma

Aloemene dienst

Relatiebeheer en GGD op reis t.l.v. Reserve VDWS 
WW verplichtingen

Gewondheid
Dubbele financiering Rijksvaccinatieprogramma

RAV. MKA/MKB en GHOR

Inhuur in verband met Sluiting MC groep 
Te verrekenen verliezen VPB 
Voorziening brandcards

Totaal inddantele baten en lasten

140

441
63
19

128
87

23

441

88

663 767

5.3 Rechtmatigheid
Jaarlijks wordt door het bestuur het Controleprotocol vastgesteld.
Daarin wordt aan de accountant de opdracht gegeven om een oordeel te vormen over het 
rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties.
Overschrijdingen van de begroting die worden gecompenseerd door direct te relateren 
opbrengsten worden niet als onrechtmatig aangemerkt.

Middels de bestuur rapportages wordt het bestuur geïnformeerd over afwijkingen.
In de bestuur rapportage tot en met augustus 2018 zijn de volgende overschrijdingen aan 
het bestuur gemeld: Cf. bestuursbesluit maart 2017 worden de kosten relatiebeheer gemeenten 
deels gedekt uit de Reserve Verbinden Doen We Samen (VDWS) (€ 128) en deels uit AR (€ 18). 
In de burap is een verwacht tekort op Inspecties Kinderopvang (€ 142) opgenomen.
Er zijn geen aanvullende overschrijdingen die aan het bestuur gemeld moeten worden.

Jaarstukken GGD Flevoland
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5.4 Wet Normering Topinkomens
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublleke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur (en overige topfunctionarissen) over 
het jaar 2018 is als volgt;

La/rfirtooeifomfa tnnfunctfffpfifjgimn met bezoldlalna boven C 1.700
C. Verdam

1 Functie (functienaam)
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
3 In dienst tot (datum einde functievervulling)
4 (Fictieve) dienstbetrekking?
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op
8 Totaal bezoldiging

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Veroelilkende cijfers 2017
1 (Fictieve) dienstbetrekking?
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op 
termijn
5 Totaal bezoldiging

6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Directeur Publieke gezondheid 
l-jan-08 

heden 
Ja

100% 
129.560 
 18.436

189.000

Ja
100%

142.717

17.047

159.764

181.000

Naam
Wethouder R.H.M. Peeters, gemeente Almere 
Wethouder A.S. Dijkstra, gemeente Almere 
Wethouder J.W. Sparreboom, gemeente Lelystad 
Wethouder E. van Wageningen, gemeente Lelystad 
Wethouder H.R. B^aards, gemeente Noordoostpolder 
Wethouder M.B. Uitdewilligen, gemeente Noordoostpolder 
Wethouder P. van Bergen, gemeente Dronten 
Wethouder I.A. Korting, gemeente Dronten 
Wethouder F. Brouwer, gemeente Urk 
Wethouder W. Prins, gemeente Zeewolde

(afgetreden in 2018) 
(toegetreden in 2018) 
{afgetreden in 2018) 
(toegetreden In 2018} 
(afgetreden in 2018} 
(toegetreden in 2018) 
(afgetreden in 2018) 
(toegetreden In 2018)

Het bezoldigingsmaximum voor de directeur Publieke gezondheid bedraagt C 189.000. 
Dit maximum wordt niet overschreden.
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van het Algemeen Bestuur 
bedraagt € 28.350 en voor de overige leden van het Algemeen Bestuur € 18.900.
Deze maxima worden niet overschreden.

Jaarstukken GGD Flevoland
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6.0 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische lasten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Oe baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden In acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlIjk 
terugkerende arbeidslasten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige 
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet 
worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, 
overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidslasten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op een andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is 
dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) 
schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Met de deelnemende gemeenten bestaat een systeem van budgetfinanciering. Het exploitatie
resultaat van de GGD Flevoland bestaat uit het verschil tussen baten en lasten van zowel 
gemeentelijke als plus- en markttaken. Het grootste deel van de gemeentelijke taken wordt 
uitgevoerd In het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG).

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardiglngsprijs. Slijtende 
investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte 
gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele restwaarde. Op grondbezit met 
economisch nut wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening 
gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. 
In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke 
afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

Voor de afschrijvingstermijnen van de materiele vaste activa worden de onderstaande 
termijnen gebruikt:

Activa

bedrijfsgebouwen
Gebouwen 
Verbouwingen 
Inrichtingen gebouwen

vervoermiddelen
Mobiele röntgen, ambulances en auto's 
Electrische brancards

termijn

20 tot 40 jaar 
25 jaar
2,5 tot 25 jaar

5 tot 7 Jaar 
10 jaar

machines apparaten en installaties 
Gebouw gebonden installaties 20 jaar
Verbindingsnetwerk, communicatie, instrumenten 10 jaar 
Automatiseringsnetwerk, software en apparatuur 3 tot 5 jaar

overige mat vaste activa f meubilair ƒ inrichtino gebouwenj
Meubilair 15 jaar

Jaarstukken GGD Flevoland
25



Fiscale afschrijving
Met ingang van 2016 Is de overheid belastingplichting. De fiscale afschrijftermijnen wijken af van 
de bedrijfseconomisch gehanteerde. Voor de aangifte vennootschapsbelasting zijn de termijnen;

Gebouwen 
Alle overige activa

Vlottende activa

50% afschrijven over een periode van 30 jaar 
5 jaar

Uitzettingen rente typische looptijd <ljr

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Oninbaarheid van vorderingen heeft 
o.a. betrekking op de al dan niet voldoende verzekerde clientèle van de RAV (Regionale Ambulance 
Voorziening}. Binnen de NZa regelgeving is een tarief gefinancierd budget toegewezen ter dekking van 
noodzakelijk te maken lasten van Incasso. Het risico van oninbaarheid wordt afgedekt middels een 
voorziening dubieuze debiteuren. Deze voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte 
Inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva
Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 
voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het 
uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarbij rekening Is gehouden 
met de kwaliteitseisen die te zake geformuleerd zijn.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. 
De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één Jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Baten en lasten

De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten of daarmee gelijk te stellen middelen 
berekend aan de hand van de voorschriften voor de bekostiging / subsidiëring, dan wel voor wat 
betreft de overige opbrengsten gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor 
geleverde goederen of diensten. Baten en lasten uit voorgaande boekjaren (waaronder nagekomen 
budgetaanpassingen) die in dit boekjaar zijn geconstateerd zijn aan dit boekjaar toegerekend.
De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten e.d 
worden niet in de balans geactiveerd of gepassiveerd. De lasten die hieruit voortvloeien worden 
onder de bedrijfslasten verantwoord.

De baten en de lasten van de algemene dienst van de GGD worden geboekt op de kosten plaatsen 
Huisvesting, ICT, Financiën, Bestuur en Facilitair bedrijf. De doorbelasting naar de afdelingen 
welke de diensten afnemen, verlopen volgens een vastgelegde verdeling. De algemene dienst wordt 
gefinancierd door de gemeenten, de provincie en door derden.

Voor de RAV onderdelen ambulancehulpverlening en de meldkamer ambulancevervoer wordt het 
verschil tussen de werkelijke lasten en het afgesproken budget aanvaardbare kosten, via de reserve 
aanvaardbare kosten gemuteerd. Deze reserve heeft het karakter van een egalisatiefonds, 
bedoeld om tekorten en overschotten tussen boekjaren te vereffenen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden 
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. 
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze 
gerealiseerd zijn.

Per 1 januari 2014 is de NZa overgegaan op budgetfinanciering.

Jaarstukken GGD Flevoland
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6.1 Toelichting op de balans 

Toelichting op de balans per 31 december 2018
Alle bedragen In deze paragraaf zijn opgenomen In x€ 1.000.

Activa 

Vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

0 Gronden & Terreinen
1 Bedrijfsgebouwen
2 Vervoermiddelen
3 Machines, apparaten en installaties
4 Overige materieel vaste activa 
Niet gereedgemelde investeringen

Totaal

Aanschaf-
waarde

394
4.911
2.633
5.490
1.169

Cumulatieve
afschrljyljrifl

2.886
1.230
2.676

664

Boekwaard'
31-12-20181

394
2.025
1.404
2.813

505

14.59S 7.456 7.142

In het overzicht hieronder staat het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen 
met een economische nut:

Gronden & Terreinen
Bedrijfsgebouwen
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties 
Overige materieel vaste activa 
Niet gereedgemelde investeringen

Totaal

Boekwaarde 
' 1-1-2018

394
2.196
1.193
2.811

467
11

Investe
ringen

706
1.046

128
-11

Desinves
teringen

AfschriJ-
vingen

170
496

1.044
89

Boekwaard
31-12-20181

394
2.025
1.404
2.813

505

7.073 1.869 1.800 7.142

De post "niet gereedgemelde investeringen' bestaat uit boekingen op aangegane verplichtingen 
voor activa die nog niet in gebruik genomen zijn.

Belangrijkste Investeringen In boekjaar
Op ICT gebied is er in 2018 een upgrade en migratie van de telecom gedaan die vanuit 2015 was 
doorgeschoven. Ook is er een nieuwe SAN server aangeschaft met bijbehorende software en 
netwerkapparatuur. Verder is er geïnvesteerd in notebooks en communicatie apparatuur.
Ook zijn er in 2018 een aantal ergonomische bureaus en stoelen aangeschaft.
Voorde RAV zijn er in 2018 4 ambulances vervangen welke in 2017 waren doorgeschoven naar 2018, 
een huurambulance is overgenomen en er is een kastenwagen uitbouw aangeschaft. Verder zijn er 
2 Volkswagen Tourans voor de RAV aangeschaft.
Voor JGZ zijn er 15 audiometers aangeschaft.

Nadere toelichting op afwijking van reguliere afschrijftermijnen
De afschrijvingstermijn van de elektrische brancards is gewijzigd van 5 naar 10 jaar.

Jaarstukken GGD Flevoland
27



Vlottende activa
Uitzettingen <ljaar, liquide middeicn, overiopende activa

Overige vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rente typische looptijd < 1 Jaar 
Overige vorderingen

Totaal

Boekwaarde
31-12-2018

641
3.939
2.130

Boekwaard
31-12-201711

976
4.841
1.836

6.709 7.653

De vordering op openbare lichamen betreffen het aandeel In het debiteurensaldo bij rijk, provincie 
en gemeenten.
Het debiteurensaldo op niet apenbare iichamen staat onder Overige vorderingen.
Het totale debiteurensaldo is lager dan in 2017 omdat de vorderingen in 2018 minder lang openstonden.

Uitzettingen in s 'Rijks schatkist met een rente typische looptijd < 1 jaar

'I
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist 
Drempelbedrag
Ruimte onder het drempelbedrag 
Overschrijding van het drempelbedrag

57

328

272

'3

48

328

280

68

328

260

T-li
72

328

256

Het is toegestaan een relatief klein bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist aan te 
houden. De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van de begrotingsomvang, Het 
drempelbedrag is gelijk aan 0,75% met een jaarlijkse begrotingsomvang tot € 500 miljoen. Als het 
bedrag groter is dan € 500 miljoen dan is het drempelbedrag € 3,75 miljoen plus 0,2% van het 
deel van de begroting dat de € 500 miljoen overschrijdt. Het drempelbedrag is altijd minimaal € 250. 
Voor onze GGD geldt een maximum van € 328 (0,75% van de begroting € 43.791).
Gemiddeld was er per kwartaal geen overschrijding van dit bedrag.

Overige vorderingen

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren 
Te vorderen Vennootschapsbelasting 
Overig

Totaal

Boekwaarde
31-12-2018

2.203
-73

0
0

Boekwaard
31-12-17 1

1.830
-61
67

0

2.130 1.836

Liquide middeien

Boekwaarde
31-12-2018

Boekwaard
31-12-20171

Kas
BNG & ING bank

Totaal

1
119

0
240

121 240

De banksaldi staan ter beschikking van GGD Flevoland. Er is een kort-kredietfaciliteit bij de n.v. Bank 
Nederlandse Gemeenten van € 385.
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Overiopende activa

‘-m

Nog te ontvangen 
Voomitbetaalde bedragen 
Nog te ontvangen bedragen

Totaal

183
579

1.103

324
502
194

1.865 1.020

Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen

Almere
Urk
Provincie
Ministerie Ec zaken (RVO) 
Ministerie van VWS

Totaal

196
2

126

151
2

100
1.400

12
100

1.401

44

12

127

324 1.654 1.513 183

De bedragen in dit overzicht betreffen voornamelijk het geldverkeer van plustaken.

Vooruitbetaalde bedragen

Onderhoud / licenties
Vooruitbet. verzekeringspremies
Vooruitbet. contributie /abonnementen
Vooruitbetaalde huur
Opleidingen
Overig

Totaal

^RwaSrS^RSelcwaar?
hVü'

253
105
112
35
27
47

I
220
100
12
7

150
14

579 502

Nog te ontvangen bedragen

Nog te ontvangen bedragen 
Nog te ontvangen schades 
Waarborgsommen huur 
RIVM ontgelden 
Afrekening projecten 
Opleidingen
PGA afrekening december 
Statushouders 
GMF Applicatie 
Vergoeding zakelijk mobiel
NZA te ontvangen verrekenbedragen Zorgverzekeraars 2018

Totaal

23
8
6

55

108
20
22

861

20
10
6

28
60

25

26 
20

1.103 194
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N3der6 sp6cific3tie NZa / te V6rr6kenen0n Zor9verzek0raarsi
Het aanvaardbare kostenbudget wordt vastgesteld in overleg met NZa, Zorgverzekeraar en de 
eigen dienst. Het landelijke vastgestelde tarief Is voor onze dienst niet voldoende om het 
toegekende budget te dekken. Het verschil tussen toegekend budget en de verwachte opbrengst 
wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars (d.m.v. verrekenbedragen) op basis van de omzet 
vorig jaar. Door middel van nacalculatie op basis van de werkelijke opbrengst vindt afrekening plaats.

?r''

Boekwaard
31-12-20181

Voorlopige verrekening met Zorgverzekeraars 2017 
Terugbetaling van het prestatie afhankelijke deel 
Te verrekenen sluiting MC Groep

Totaal te verrekenen Zorgverzekeraars

De specificatie van de vooriooioe afrekening 2018 Is als vol at:

Wettelijk budget aanvaardbare kosten RAV Flevoland
Gerealiseerde opbrengst RAV (incl. verrekenbedragen Zorgverzekeraars)

Verschil

-65
-56
441

320

14.220
14.540

320
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Passiva 

Vaste Passiva
Eigen vermogen

Reserves na resultaatbestemming

Ï-1J-Ï7
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves

Totaal reserves 
Gerealiseerd resultaat

Eigen vermogen

1.911
4.235

913
672

+
1.040

581
2.037
4.143

6.145 1.585 1.620 6.181
-203

5.978

Specificatie verloop bestemmingsreserves

4w

Reserve aanvaardbare kosten RAV 
Reserve "verbinden doen we samen" 
Reserve wachtgeld TBC 
Reserve Innovatiefonds 
Reserve vakantierechten medewerkers

Totaal

3.012
355
312

0
555

+
416
227

29

309

3
200
69

2.906
128
315
200
595

4.235 672 581 4.144

Op grond van het BBV zijn de reserves verdeeld in een Algemene reserve en bestemmingsreserves, 
Aan de reserves wordt geen rente toegerekend.
De reservemutaties betreffen het resultaat van boekjaar 2017 welke in 2018 overeenkomstig 
de vastgestelde resultaatbestemming d.d. 21 juni 2018 zijn verwerkt.
Als onderdeel van de weerstandscapaciteit is de Algemene Reserve vrij aan te wenden voor 
het opvangen van jaarrekeningtekorten en het afdekken van risico's In algemene zin waar 
geen voorziening of reserve voor is gevormd.

Nadere toelichting op de bestemmingsreserves

Reserve aanvaardbare kosten RAV
Het overschot of tekort op het budgetdeel van de financiering van Regionale Ambulance 
Voorziening wordt toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.

Reserve V.D.W.S fVerbinden Doen We Samen!
Conform bestuursbesluit van maart 2017 wordt het resterende deel van deze reserve in 2018 
onttrokken.

Reserve Innovatiefonds
Een verbeterslag in innovatie en kwaliteit van medewerkers. Een kwaliteitsverbetering door 
‘coaching on the job' voor medewerkers gericht op de toekomst(ige ontwikkelingen) aan te 
bieden, passend bij de professionele context van de Individuele medewerker.

Reserve wachtgeld TBC
In het contract is opgenomen dat het resultaat uit het eerste 5 jarig contract met de Centrale Opvang 
Voor het PI contract zijn we MRU toeleverancier naar GGD Nederland.
Hier is een opbouw van wachtgeld vastgelegd welke aan de reserve wordt gedoteerd.
Voor de overgebleven TBC contracten wordt de hoogte van deze reserve als toereikend beschouwd.

Jaarstukken GGD Flevoland
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Reserve vakantierechten medewerkers
Het BBV schrijft voor dat alle personele verplichtingen van Jaarlijks vergelijkbaar volume niet langer 
als verplichting mogen worden verantwoord in de jaarrekening. Omdat er juridisch gesproken 
sprake is van een afdwingbare verplichting is deze last als bestemmingsreserve opgenomen.

Voonleningen

Voorziening rechtspositionele 
consequenties

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Van derden verkregen middelen die 
specifiek besteed moeten worden

Totaal

31-12-17

40

440

249

Onttrekking / 
vrHval

Ootetie

40

125

128

166

63

88

31^12-18

166

378

210

730 293 317 754

Nadara toalichting op de voorzieningen 

Voorzieningen voor verplichtingen

Voorziening rechtspositionele conseouenties
Voorziening ter dekking van ww verplichtingen voortvloeiend uit in het verleden aangegane 
verplichtingen voor voormalig personeel.
Jaarlijks wordt een inschatting van de toekomstige kosten gemaakt en wordt de voorziening 
op het juiste dekkingsniveau gebracht.

Onderhoudaagallsatiavoorzieningan

Voorziening gebouwen
De onderhoudsegalisatievoorziening voor groot onderhoud wordt gedoteerd op basis van 
het lange termijn onderhoudsplan.
De werkelijke ondertioudslasten worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Onder punt 4.1 is een nadere specificatie van het verloop vermeld.

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Voorziening Electrische brancards
Vanwege duurzame inzetbaarheid van de medewerkers worden de brancards in de ambulances 
gefaseerd vervangen door elektrische brancards. De eenmalige financiering van de zorgverzekeraars 
voor de jaren 2017 t/m 2020 zal worden opgenomen in een voorziening om vandaar uit de extra 
afschrijvingslasten te onttrekken. In 2018 is een dotatie aan de voorziening gedaan voor 6 brancards.

Voorzienino Autopulse
De hartmassageapparatuur ‘Autopulse" is aangeschaft met toestemming van de zorgverzekeraars. 
Voor de financiering van de lasten, welke zich over 5 boekjaren uitstrekken, is uit de reserve 
aanvaardbare kosten in 2014 een voorziening gevormd.

Schulden
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

31-12-17
Vermeerdering

2018
Aflossing

2018 31-12-18

Onderhandse leningen binnenlandse 2.334 1.200 -413

De rentelast voor 2018 bedroeg
De oorspronkelijke hoofdsom van de leningen bedroeg:

3.120

76
6.218

Jaarstukken GGD Flevoland
32



Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met rente typische looptijd <1 ]r.

..

Credlteunen
Loonbelasting december 
Premie afdrachten ABP
NZA te betalen verrekenbedragen Zorgverzekeraars 2017
Kasgeldlening
Te betalen VPB 2018

Totaal

Boekwaarde
31-12-2018

1.476
1.446

326

15

Boekwaard
31-12-20171

1.426
1.445

456
1.000

3.263 4.326

m
i*

Overlopende passiva

È
Vooruit ontvangen voorschotbedragen 
Vooruit ontvangen bedragen 
Nog te betalen bedragen

Totaal

IS
457
779

1.487

114
719

1.582

2.723 2.415

Vooruit ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen

u nwo ngcifi vruva.

Almere
Oronten
Lelystad
NOP
Urk
Zeewolde
Ministerie van VWS

Totaal

15
55

2

42

10.230
178
715
419
144
127
57

10.104
123
636
361
123
160

19

126
70

133
60
21

9
38

114 11.870 11.527 457

De bedragen in dit overzicht betreffen voornamelijk het geldverkeer van plustaken.

Vooruit ontvangen bedragen

IofiKwaaixie i

Vooruit ontvangen bedragen 2018

Totaal

779

oeKwaar 3
719

779 719
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Nog ta batalan

Nog te betalen lasten
Aflossing geldlening
Nog te betalen rente
Voorl. Afrekening Politie /Meldkamer
Frictiekosten vaststellingsovk hoofd JGZ
Laboratoriumonderzoeken SOA
PLB rechten / plus-min uren
Voorl. afrekening gemene rekeningen VRF
Afrekeningen gemeenten Inspec KO
Lasten inleen

Totaal

mmmmm
79

63
163

93
895
194

58
130
66

159
117
95

788
102
32
35

1.486 1.582

Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen 

Langlopende financiële verplichtingen

Naam contract Looptijd Einde Jaarbedrag

Huur Panden 
Chroomstraat Lelystad 
Gordiaandreef Lelystad 
Installatleweg Dronten 
Het Dok, Urk 
Kometenlaan Emmeloord 
Apolloweg Lelystad 
Pyramide Zeewolde 
Meldkamer de Doelen Lelystad 
WTC Alnovum Almere 
Haagbeukweg Almere 
Portakabins Zeewolde

Totaal

verlengper. 5 jr 
onbepaald 
verlengper. 5 jr 
onbepaald 
onbepaald 
verlengper. 2 jr 
verlengper. 1 jr 
verlengper. 1 jr 
verlengper. 1 jr 
verlengper. 6 mnd 
verlengper. 5 jr

31-10-19
31-12-19
14-04-19
31-12-19
jaarlijks
30-11-19
28-02-19
01-04-19
01-04-19
01-03-21
01-11-23

10
97
81
11
34
14
13
66

1
36

6

370

Ovarige financiële verplichtingen

1Naam contract Looptijd Einde Jaarbedrag

Kopieermachines Canon Nederland 
Leaseauto Stern Lease

Totaal

verlenging per jr 
vooralsnog 5 maanden

30- 06-21
31- 05-19

20
12

32

Niet in de balans ooqenomen latent recht ƒ latente vorderingen
Er zijn geen latente rechten of vorderingen.
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Bijlagen
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7.0 Kosten gemene rekening
De taken die mede voor de Veiligheidsregio Revoland uitgevoerd worden vallen onder 
"kosten gemene rekening' Hierover Is met de belastingdienst overeenstemming. Het 
betreft de werkzaamheden voor de GHOR en de gezamenlijke meldkamer voor 
ambulancedienst (MKA) en brandweer (MKB). Financiering vindt plaats door 
bevoorschotting en afrekening.

GHOR
De GHOR voert naast de specifieke GHOR taken voor de Veiligheidsregio voor de GGD 
werkzaamheden uit voor het GGD Rampen Opvang Plan (GROP). De contractueel 
overeengekomen lastenverdeling voor deze taken Is 95%/5%.

m
-'.■••lï"-tilm . ■

Lasten

Aandeel Veiligheidsregio 
Aandeel GGD

95%
5%

1.828

1.737
91

l^lifati*.
miiftim

1.782

1.693
89

In de baten is de afrekening reeds als retourbedrag verwerkt (€ 90). De voornaamste 
verschillen betroffen de personele bezetting. Later dan gepland in dienst gekomen en 
nog een onvervulde vacature. Daarnaast is de ketenoefening uitgesteid vanwege de 
acute sluiting van de MC ziekenhuisgroep.

Gezamenlijke meldkamer
Met de Veiligheidsregio overeengekomen verdeling van de lasten van de meldkamer 
bedraagt 47% VRF en 53% GGD.

rfe ' ■ ■
........... Begroting

2018
Realisatie

2018

Centrale post ambulancedienst 
Meldkamer brandweer

Totaal

Aandeel GGD 
Aandeel Veiligheidsregio

Totaal

afd. 41 
afd. 80

53%
47%

984
1.155

2.139

1.134
1.005

2.139

1.207
1.084

2.292

1.215
1,077

2.292

In de baten Is de afrekening reeds als retourbedrag verwerkt (C 104). De voornaamste 
verschillen betroffen een nog niet Ingevulde vacature van centralist en geen externe 
inhuur in het dossier van de gemeenschappelijke meldkamers.
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7.1 Plustaken gemeenten totaaloverzicht

Centrale toegang
Toegangsbepaling Beschermd Wonen 
Centrum Seksueel Geweld 
Vangnet en Advies
Verbreding Regionaal Meldpunt verwarde personen 
Toezicht WMO
subtotaal

Centrumgemeente 
Centrumg emeente 
Centrumgemeente 
Centrumgemeente 
Centrumgemeente 
Centrumgemeente

agz
agz
agz
agz
agz
agz

245.000
443.424
131.250
421.750

77.366

305.000
502.230
106.892
439.000
107.813
77.366

Cantrumgamaantm
Groen & gezonde verbinding Almere
Gezonde schoolaanpak Almere Bulten West/AGGA Almere
Inventariseren van en adviseren over Info voorz mekicode Almere 
Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen Almere
Voorkoming huisultzettingen/Eropaf Almere
Persoonsgerichte aanpak Almere
Beoordeling satellletwoningen Almere
Kennis/communicatle verward gedrag Almere
E33 onderzoek verward gedrag Almere
Pilot beschut wonen Almere
Inspecties kinderopvang Almere
Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden Almere
Brandpuntfuncöonarls en procescoördinatie Jeugd en volw. Almere
IGZ 0-4 (ZGA)
Plusproducten JGZ
Actletafel thulszitters en Vroegsignalerlng 
Versterking van jeugd in wijkteams 
SMW
Logopedie
Ketenaanpak overgewicht (ZGA) 
Frictiekosten JGZ
Academische Werkplaats Risico Jeugd 
Statushouders
Training RAV personeel mbt verward gedrag
subtotaal

Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Jllmere

ad
ad
ad
agz
agz
agz
agz
agz
agz
agz
agz
agz
agz
Jgz
jgz
JQZ
jgz
jgz
Jgz
jgz
jgz
jgz
jgz
rav

50.000
45.540

500.000
188.500
229.000

4.512.455
617.206

31.000
752.891
153.100
80.600
36.360

776.344

20.6B9
16.000
36.060
50.000

7.770
63.455
24.286
10.400
69.618

1.671
508.232
188.500
302.000

4.530.904
2.229.256

24.646

193.433
99.851
36.360
70.673
13.248
72.660
11.284

7.972.99b 8.580.995
Sociale kaart 
Inspecties kinderopvang 
Toezicht WMO 
Plusproducten incl. POH 
Statushouders 
subtotaal

Dronten
Dronten
Dronten
Dronten
Dronten
Dronten

ad
agz
agz
jgz
jgz

47.568
14.538
72.498

134.804

9.450
40.401
14.538
53.997
4.152

122.538
Office 365 Jeugd- en gezinsteams 
JOGG
Vrijwillige nazorg ex-gedetIneerden jeugdigen
Persoonsgerichte aanoak incl. ondersteuning
Toezicht Kinderopvang
Toezicht WMO
Plusproducten JGZ
Maatregelen preventie
Statushouders
subtotaal

Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad
LelYstad

ad
ad
agz
agz
agz
agz
jgz
jgz
jgz

74.781

40.000

142.272
28.203

298.240

583.496

12.977
40.775
49.920

144.482
28.201

320.226
14.948
24.912

636.440
Toezicht WMO 
Toezicht Kinderopvang 
Plusproducten JGZ 
Statushouders
subtotaal

NOP
NOP
NOP
NOP
NOP

agz
agz
jgz
jgz

17.804
86.016

277.024

380.844

17.804
73.381

253.655
16.089

360.929
Regisseur sociaal netwerk 
Toezicht Kinderopvang 
Toezicht WMO 
Plusproducten JGZ 
Sociaal team 
Statushouders 
subtotaal

Urk
Urk
Urk
Urk
Urk
Urk
Ui*

agz
agz
agz
jgz
jgz
jgz

71.170
25.968

8.251
10.264

115.653

65.500
27.888

8.251
10.213
7.500
3.633

122.985
Marletje Kessels 
Toezicht Kinderopvang 
Toezicht WMO 
Plusprodurten jGZ 
Statushouders 
subtotaal

Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
Zeewolde
ZeeuwMe

agz
agz
jgz
jgz

59.364
38,640
8.682

135,702

242.388

29.052
8.682

115.924
S.709

259.367

Totaal 10.748.771 11.521.553
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7.2 Plustaken gemeenten welke separaat worden verantwoord
Conform subsidieverordeningen en / of -beschikkingen of separate afbraken, worden een 
aantal subsidies In de jaarrekening verantwoord. De inhoudelijke en (nader gespecificeerde) 
financiële verantwoordingen zijn / worden ook separaat aan de gemeenten verstrekt.

7.2.1 Gemeente Almere 
RSV/OGGZ en CSG

Ém om
Kenmerk gemeente Almere: 18000011 SA 
Centrum Seksueel Geweld
Personeelslasten
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten
Subsidie
Resultaat

Meldpunt Vangnet en Advies
Personeelslasten
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal ko^en
Subsidie:
Centrum Almere (WMO Rijksmiddelen)
Gemeentelijke bijdrage GGD 
Derden
Totaal opbrengsten 
Resultaat

Central* Toegang nevoland Incl. landelijke toegankelijkheid
Personeelslasten
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten
Subsidie
Resultaat

Nazorg ox-godetinoerden volwassonen
Personeelslasten
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten
Subsidie
Resultaat

Nazorg ex-gedetin*orden jougd Almere
Personeelslasten
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten
Subsidie
Resultaat

Opschalingsmodel Almere
Personeelslasten
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten
Subsidie
Resultaat
Totaal RSV

81.892
25.000

JIUIIUHI

106.892
106.892

570.480
67.115

637.595

439.000
182.595 

16.000
637.595

272.895
32.105

305.000

305.000

168.658
19.842

188.500

188.500

44.737
5.263

50.000

50.000

270.211
31.789

302.000

302.000

1.391.392

101.311
5.581

106.892

106.892

585.349
68.865

654.213

439.000
182.595
14.486

636.081
18.133
tekort

272.895
32.105

305.000

305.000

168.658
19.842

188.500

188.500

44.737
5.263

50.000

50.000

270.211
31.789

302.000

302.000

1.391.392
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7.2.1 Gemeente Almere (vervolg)

Tocleidlng Beschermd wonen
Kenmerk gemeente Almere: 18000067 SA 
Personeelslasten
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten
Subsidie
Resultaat

Eropaf
Kenmerk gemeente Almere: 18000018 SA 
Personeelslasten
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten
Subsidie
Resultaat

Verbreding Meldpunt
Kenmerk gemeente Almere; 18000017 SA 
Personeelslasten
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten
Subsidie
Resultaat

Persoonsgerichte aanpak
Kenmerk gemeente Almere: 18000325 SA 
Personeelslasten
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten
Subsidie
Resultaat

426.995
75.235

502.230

502.230

6.290
1.480
7.770

7.770

96.463
11.349

107.812

107.812

329.541
113.883
443.424

443.424

426.995
75.235

502.230

502.230

6.290
1.480
7.770

7.770

96.463
11.349

107.812

107.812

329.541
113.883
443.424

443.424
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7.2.1 Gemeente Almere (vervolg) 

JGZ Almere

Kenmerk aemeente Almere! 18000157 SA
Begroting

2016
Realisatie |

2018 I

Jeugdgezondheidszorg 0-18

Nieuw beleid 2018:
Verhoging functieschaai jv

Actietafel Thuiszitters

Vroegslgnalering 6-12 Jarigen Jeugd-GGZ

Zwangerschapseducatie

Medische advisering

Totaal subsidie cf aanvraag naar gemeente

subtotaal Salariskosten en overige directe (personeels)kosten 

subtotaal Organisatiekosten (huisvesting en centrale ondersteuning)

Totaai kosten 

Resultaat

Totaai subsidie, waarvan:
-ZGA 
- GGD

Frictiekosten

Ketenaanpak overgewicht
Kenmerk gemeente Aimere:

Salariskosten en overige directe (personeels)kosten 
Organisatiekosten (huisvesting en centrale ondersteuning)

Totaal kosten

6.940.046

40.000

12.689

10.258

103.000

11.938

7.117.932

6.227.991

889.941

7.117.932

4.485.518
2.632.414

360.000

56.458
9.963

66.421

6.843.046

40.000

14.456

10.190

120.738

11.938

7.040.368

6.05B.840

981.528

7.040.368

4.493.956
2.546.412

107.621

36.360
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7.2.2 Gemeente Drenten 

Plustaken Drontan

Zorgcoördinatie plus 
Zorgmeldingen en Esar 
Frantoffice
Vroegtijdig signaleren 
Themabijeenkomsten 
Administratieve ondersteuning 
Ziekteverzuimbegeleiding VO en dóórontwikkeling 
Totaal kosten

Subsidie
Resultaat

ipegroiing SI
38.452
4.064
2.835

27.035
2.520
4.589

21.120
100.615

100.615

22.112
504

1.575
882

1.748
4.589

14.087
45.497

100.615
-55.118

overschot

7.2.3 Gemeente Lelystad 

Plusproducten JGZ

Kenmerk gemeente Lelystad: 2018/00077
Begroting

2018
Realisatie

2018

Jeugd- en gezinsteam 
Plusproducten in het preventieve voorveld 
Opvoed- en opgroeiondersteuning 
Totaal kosten

Subsidie 
Middelen JGT 
Egalisatiereserve 
Totaal middelen

Resultaat

142.560
117.660
90.923

351.143

291.929
31.050
28.000

144.537
94.437
81.253
320.226

291.929
31.050
-2.753

350.979

164

320.226

7.2.4. Gemeente NOP 

Plusproducten JGZ

'Miai'i SS
Inzet in DOEN! Teams
Voorzitter specialistentafel en verwijzingen jeugdzorg 
Preventie/groepsgerichte voorlichting 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Medische administratie 
Totaal kosten

Subsidie
Resultaat

165.816
116.688

4.536
9.152

17.248
313.440

313.440

148.179
76.839

2.237
9.152

17.248
253.655

313.440
-59.786

overschot
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7.2.5. Gemeente Urk 

Plusproducten JGZ 2018

Kenmerk gemeente Urk: 2017.05737
Begroting

2018
Realisatie

2018

Opvoedcursussen
Preventieve tandheelkundige hulp
Totaal kosten

Subsidie
Resultaat

Regisseur Sociaal Netwerk Urk 2018
Kenmerk gemeente Urk: -

Personeelslasten
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten

Subsidie
Resultaat

6.048
6.500

12.548

12.548

3.024
7.189

71.455
7.145

10.213

12.548

78.600

78.600

-2.335
overschot

59.546
5.955

65.500

65.500

7.2.6 Gemeente Zeewolde 

Plusproducten 2018

Keausane

Casemanager Ondersteuningshuis en secretariële ondersteunin 
Plusaanbod preventieve activiteiten

Totaal kosten

Subsidie 
Resultaat

76.896
48.034

124.930

124.930

88.431
27.494

115.924

124.930
-9.006

overschot
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7.3 SISA verantwoording Jong Leren Eten 

Jong Leren Eten Flevoland 2018-2020
Kenmerk Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: JLE1807PZ86U/

SiSa bijlage verantwoordingsinformaiie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling 
informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019
LNV LI Jong Leren Eten-uUkeringen Besteding (jaarT)

€98.534

VOOR WAARMERKING^
doeleinden};;^^

Verstegen accountants 
en adviseurs B.V.

d.d. .1.1/».4«.Q.1.9.
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7.4 SISA verantwoording ASG t.b.v. GGD Amsterdam
ASG verantwoording t.b.v. Amsterdam als coördinerende GGD

fenmerk : subsidieregeling publieke gezondheid VWS
Realisatie

2018

Personeelskosten 
La bora tori um kosten 
Totaal kosten

Subsidie ASG 
Overige inkomsten 
Centrum Seksueel Geweld 
Gemeentelijke bijdrage 
Opbrengsten

Resultaat

830.019
387.383

1.217.402

898.417
39.891

106.892
172.202

1.217.402

VWS H3 SeKsualiteltscoördinaUe-

en hulpverlening +
aanvullende curatieve 
SOA bestil)dlng

Subsidieregeling 
publieke gezondheid

Gemeenten

Aantal consulten (jaar T)

Seksuallteltshulpverlening 
in het verzorgingsgebied.

Aard controle 01
Intdicatomummer. H3 / 

02
444

Aantal gevonden

SOA's (jaar T) in 
het
verzorgingsgebied

Aard controle 01 
Intdicatomummer

. H3 / 02

1.167

Aantal SOA- 
onderzoeken

(Jaar T) in het

verzorgingsgebied

Aard controle Dl 
Intdicatomummer 

H3/02

5.063

Besteding (jaarT)

898.417

Stand
Egalisatiereserve 
per 31 december 
OaarT)

Aard controle R Aard controle R 
Intdicatomummer. IntcMcatomummer- 

H3 / 04 H3 / 05

Toelichting:

GGD Flevoland heeft geen Sisa verantwoording af te leggen voor de subsidieregeling Publieke 
gezondheid VWS.
Dat geldt wel voor GGD Amsterdam welke een coördinerende rol vervult.
Om het hen makkelijk te maken de gegevens te verzamelen is deze tabel opgenomen.
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Overioe gegevens

8.0 Voorgesteide resultaatbestemming

GGD Flevoland heeft als beleid dat gedurende het jaar geen mutaties op reserves worden gemaakt. 

Het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Is gelijk aan het gerealiseerde resultaat.

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Dotaties en onttrekkingen conform beleidsuitoanosnunten

Het Jaarlijks saldo van toe en afnames van het recht van de 
medewerkers wordt verwerkt via Reserve vakantierecht 
medewerkers

Conform de uitvoering van de TBC contracten wordt de 
wachtgeldreserve Jaarlijks geactualiseerd.

Vanuit het PI contract is de jaarlijkse dotatie toegevoegd aan de 
Reserve wachtgeld TBC

Het saicfo van de uitvoering van collectieve gemeentelijke taken, 
plustaken en markttaken wordt via de Algemene Reserve verwerkt.

toename reserve

toename reserve

toename reserve

Het overschot of tekort op het budgetdeel van de financiering van 
de ambulancehulpverlening wordt toegevoegd of onttrokken aan de 
Reserve aanvaardbare kosten RAV

afname reserve

Dotaties en onttrekkingen conform genomen bestuursbesluiten op de reserves

Conform bestuursbesluit 16 maart 2017 worden de kosten van 
Relatiebeheer en GGD op reis ten laste gebracht van de Reserve 
Verbinden Doen We Samen

Totaal voorgesteide resultaatbestemming

afname reserve

rs
-203

150

3

5

-233

-128

-203

8.1 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden, welke invloed hebben op deze 
Jaarrekening.

8.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Voor de controleverklaring van de onafhankelijke accountant verwijzen wij naar 
de volgende 3 pagina's .
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Aan het algemeen bestuur van de 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018 

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland te Lelystad 
gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling 
GGD Flevoland op 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten;
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en iasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en 
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder interne verordeningen van 
de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader van de Gemeenschappelijke 
Regeling GGD Flevoland van d.d. 14 december 2017.

De jaarrekening bestaat uit;
1 de balans per 31 december 2018;
2 het overzicht van baten en lasten over 2018; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen;
4 De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is 
vastgesteld door het algemeen bestuur op d.d. 14 december 2017 en het Controleprotocol Wet normering 
topinkomens (WNT) 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening*.

Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

VlRilcülS ACLOUNIANIS .N Am'htl'R.' tV K.VK si|L
Uf Al CM» WfRU/A^MHUrN 2!|N Df ■UtifV.FNF VODBWAAIinf N VAN Hf T VAN rvH PASSING. JlFZF ZljN G. OlPONfFRO Bli m kAMFR VAN (CHOPMANnn 1? LITRU. HT t Nl)F; KUMMtF.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet 
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT- 
plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel 
bepaald op €476.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% 
en voor onzekerheden 3% van de totale lasten Inclusief toevoegingen aan de reserves, zoals voorgeschreven in 
artikel 2 lid 1 Bado.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers 
van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die 
bestaat uit:
• jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
• bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is, zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet, en geen materiële 

afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

(BBV) is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
jaarverslag in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het dagelijks 
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde 
baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder interne verordeningen van de gemeenschappelijke 
regeling, zoals opgenomen in het normenkader van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland van d.d. 
14 december 2017.
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In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet
en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, Bado, het 
Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit;

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 
de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
organisatie;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voorfinanciële verslaggeving, de gebruikte 
financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks 
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in 
alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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Wij bevestigen aan het algemeen bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het aigemeen bestuur over alle relaties en andere zaken die 
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen 
om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Dordrecht, 11 april 2019

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend, 
W.P. de Vries RA Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:
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