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Onderwerp Bijlagen Inlichtingen  

Begroting 2020, 
jaarstukken 2018 

geen dhr. H. Bos, 06 51211442 

 

Geacht bestuur, 

 

 

De jaarstukken 2018 en de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 zijn in onze 

raadsvergadering van 3 juni 2019 besproken. 

 

Onderstaand geven wij onze zienswijze op de jaarstukken, begroting en 

meerjarenraming.  

 

Wij stemmen in met de jaarstukken 2018. Wel merken wij op dat de baten van derden, 

de zogenaamde markttaken, een toenemende invloed hebben op het gehele resultaat. 

Wij vragen wij u de bewegingen in de markt te blijven volgen en risico’s te beperken.  
 

Over de begroting 2020 en meerjarenraming 2012-2023 merken wij het volgende op: 

 

1. De leesbaarheid van de begroting is aanzienlijk verbeterd, waarvoor 

complimenten. 

2. Op inhoud kunnen we ons vinden in het voorgestelde nieuwe beleid en de 

daarvoor gevraagde uitbreiding van middelen. We verwachten onder andere dat, 

met de gevraagde extra middelen, de vaccinatiegraad in onze gemeente zal 

stijgen. 

3. De bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma wijkt af van de RIVM-

bekostiging. We vragen u deze nieuwe taak te monitoren om budgettaire 

aanpassingen in de begroting van 2021 mee te kunnen nemen. Daarnaast vragen 

wij u met een vergelijk te komen tussen de verschillende bekostigingsmethoden 

en waar mogelijk voor de meest kostenefficiënte methode te kiezen.  

4. Voor het lopende jaar 2019 en 2020 en verder vragen wij u dat financiële 

tegenvallers op de begroting van de GGD worden opgevangen binnen hetzelfde 

begrotingsjaar zonder dat er een beroep wordt gedaan op de bestaande 

(bestemmingsreserves). 



5. Gemeenschappelijke regelingen, waaronder de GR GGD Flevoland, doen een 

groter beslag op onze gemeentelijke begroting en beleidsvrijheid. Het gevoel 

ontstaat dat de raad te weinig grip heeft op gemeenschappelijke regelingen en 

deze teveel op afstand staan, terwijl de (financiële) verantwoordelijkheid wel bij 

de raden ligt. Dit jaar worden gemeenschappelijke regelingen in breder verband 

door de raad besproken. Hierbij zal gekeken worden naar betrokkenheid bij de 

gemeenschappelijke regelingen en de democratische legitimatie van besluiten.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de gemeenteraad, 

de griffier,                 de voorzitter,  


