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Emmeloord, 30 april 2019.
Onderwerp
Zienswijze begroting 2020 en jaarverslag 2018 GGD Flevoland
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. De zienswijze over de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 van GGD Flevoland
zoals verwoord in de brief aan GGD Flevoland vast te stellen.
2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van GGD Flevoland te versturen.
Doelstelling
Onze zienswijze geven over de aangeboden stukken van GGD Flevoland. Deze zienswijze
delen met het dagelijks bestuur van de GGD.
Inleiding
De GGD heeft haar jaarstukken van afgelopen jaar en de begroting van 2020-2023 voor
zienswijze gedeeld met de 6 Flevolandse gemeenteraden. Op 8 mei 2019 is in de
informele bijeenkomst van de commissie SLZ een korte toelichting gegeven door de GGD
Flevoland.
Jaarstukken 2018
De voorlopige jaarstukken 2018 zijn voorzien van een accountantsverklaring van een
onafhankelijke accountant, welke meldt dat de baten en lasten rechtmatig tot stand zijn
gekomen. Het totaal van baten en lasten (resultaat) over 2018 bedraagt € 203.048
nadelig.
Net als voorgaande jaren wordt het resultaat over 2018 beïnvloed doordat de realisatie
van baten van derden fors hoger zijn dan geraamd. Hierdoor wordt het resultaat van de
GGD positief beïnvloed. De groei van deze baten (de zogenoemde markttaken) wordt
door ons gezien als een kans maar zeker tegelijk als een toenemend risico. Bij een
vraagafname in de markttaken kan dit nadelig zijn voor het financiële resultaat. In de
zienswijze vragen wij om risicomanagement op deze markttaken.
Begroting 2020 en meerjarenraming 2012-2023
Wat betreft onze eigen gemeente zijn de plustaken ongewijzigd, de zienswijze richt zich
op de basistaken en financiering hiervan. Voor de begroting en meerjarenraming is een
hogere inwonerbijdrage gevraagd van onze gemeente, om autonome- en
beleidsontwikkelingen te financieren. In de zienswijze is opgenomen dat we inhoudelijk
ons kunnen vinden in de beleidsontwikkelingen. Daarnaast roepen we op om toekomstige
budgetoverschrijdingen binnen de eigen begroting op te lossen.
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De autonome- en beleidsontwikkelingen worden hieronder toegelicht.
1.
-

Autonome ontwikkelingen:
De stijging van werkgeverslasten en loonkosten (compensatie 2019)
Aanvullend benodigd budget Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Inwonergroei en bijbehorende inzet en budgetgroei GGD
Indexering prijzen en lonen 2020.

Toelichting autonome ontwikkelingen:
Stijging werkgeverslasten en loonkosten
In 2019 wordt naar verwachting een nieuwe CAO voor de GGD van kracht. Hiermee
zullen de werkgeverslasten en loonkosten stijgen.
Financieel: € 408.000 structureel (vanaf 2020)
Aanvullend budget Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Bij de decentralisatie van het RVP zijn onvoldoende middelen toegekend aan gemeenten.
Door het VNG wordt hierover gesproken met het Rijk. Daarnaast is door de GGD een
andere financieringsmethodiek gekozen dan de RIVM methodiek, gelijk aan de
financiering van de rest van de JGZ. In de zienswijze vragen we om beide methoden met
elkaar te vergelijken en waar mogelijk voor de meest kostenefficiënte methode te kiezen.
Financieel € 140.000 aanvullend en structureel (vanaf 2020)
Inwonersgroei en bijbehorende inzet/ budgetgroei
Door een toenemende inwonergroei wordt er meer gebruik gemaakt van de diensten
gericht op inwoners. De financiering van de publieke taken van de GGD wordt gedekt
middels een bijdrage per inwoner. Hier tegenover staat inzet voor onze inwoners van de
verschillende onderdelen van de GGD. Deze verhoging zal naar rato ten laste komen van
de gemeenten. Voor onze gemeente heeft dit weinig gevolgen.
Financieel € 373.000 (naar verwachting maar voor een gering deel voor onze gemeente
van toepassing)
Indexering prijzen en lonen 2020
Jaarlijks wordt, conform de GR, geïndexeerd gelijk aan jaarlijkse indexatie van gemeente
Lelystad.
Financieel: € 142.000 (vanaf 2020)
2. Nieuw beleid Publieke Gezondheid (PG)plan
In het nieuwe PG plan zijn een aantal beleidslijnen opgepakt welke grotendeels
noodzakelijk zijn en deels wenselijk. Deze beleidslijnen worden hieronder toegelicht.
Gezonde leefomgeving
Met de komst van de Omgevingswet en het ontwikkeltraject van de gemeenten in het
vormen van een omgevingsvisie en omgevingsplannen is advies vanuit de GGD gewenst
over het onderdeel gezondheid. Ook Noordoostpolder zal komende jaren werken aan de
omgevingsvisie en omgevingsplannen en hierin een afweging willen maken over de rol
van het gezondheidsaspect in de fysieke en sociale omgeving.
Financieel in totaal structureel € 241.000 (gefaseerd over 2020 en 2021)
Infectieziektepreventie en –bestrijding
De toename van uitbraken van bekende of nieuwe infectieziekten, de stijgende
antibioticaresistentie, de dalende vaccinatiegraad en nieuwe preventiemogelijkheden
vragen een hogere personeelsbezetting en proactief handelen. In onze gemeente ligt de
vaccinatiegraad lager dan in Nederland; groepsimmuniteit is in het gevaar. Hiervoor
wordt een actieplan opgezet. In de zienswijze spreken we de verwachting uit dat de
vaccinatiegraad met deze extra middelen zal stijgen.
Financieel € 217.000 structureel (vanaf 2020)
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Jeugdgezondheidszorg(JGZ)
De JGZ zoekt betere aansluiting bij bestaande zorgstructuren in onze gemeente.
Daarnaast vernieuwt en flexibiliseert zij het basistakenpakket, om zo beter aan te sluiten
bij de wensen van ouders en jeugdigen. Dit betekent concreet dat ze flexibeler en indien
nodig langer beschikbaar zijn voor inwoners van de Noordoostpolder.
Financieel € 100.000 (vanaf 2021).
Datascience en gezondheidsmonitoring
Meten is weten. Door meer databronnen aan elkaar te koppelen en effectievere
methoden te vinden kan de gezondheidsmonitor worden verbeterd. Daarnaast willen we
als gemeente meer duiding kunnen geven aan de gezondheidsmonitor, om zo beter te
kunnen sturen op resultaten.
Financieel € 50.000 (vanaf 2021).
Beleidsreferentie
 GR GGD Flevoland
 Deelplan Volksgezondheid
 Deelplan Jeugd
Argumenten
1. De autonome ontwikkelingen zijn geen keuze en daarmee onvermijdelijk en
onuitstelbaar.
2. De nut en noodzaak van de beleidskeuzes in het Publieke Gezondheids plan zijn
er, zoals geschetst in de inleiding, voor onze gemeente. Over dit PG-plan is
uitvoerig gesproken op ambtelijk en bestuurlijk niveau met de GGD. Waar
mogelijk zijn hierdoor onnodige uitgaven uit het PG-plan en de begroting
gehouden.
3. Op bestuurlijk niveau is aangegeven dat de gegroeide inwonerbijdrage impact
heeft op de gemeentelijke begroting en zoveel als mogelijk gezocht moet worden
binnen de bestaande middelen.
4. De extra benodigde middelen voor het RVP vragen om monitoring en een
vergelijking tussen verschillende bekostigingsmethoden, zodat waar mogelijk voor
de meest kostenefficiënte methode kan worden gekozen.
Kanttekeningen
De begrote middelen voor de gemeentelijke basistaken die de GGD Flevoland voor ons
uitvoert zijn lange tijd op het waakvlamniveau gebleven. Om gezondheidsrisico’s van
onze inwoners te voorkomen en meer preventief in te kunnen zetten zijn de gevraagde
middelen nodig.
Planning/uitvoering
De zienswijze wordt na besluit verzonden en valt zo nog binnen de reactietermijn, zoals
opgenomen in de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland.
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief + jaarstukken 2018 en begroting 2020 en meerjarenraming
2021-2023 GGD Flevoland
2. Brief met zienswijze aan het dagelijks bestuur GGD Flevoland
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
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Portefeuillehouder : Wethouder Uitdewilligen
Steller
: de heer H. Bos; 06 51 21 14 42; h.bos@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 april 2019, no.
19.0000830;
gelet op artikel 21 van de GR GGD Flevoland
B E S L U I T:
1. De zienswijze over de begroting 2020 en het jaarverslag 2018 van GGD Flevoland
zoals verwoord in de brief aan GGD Flevoland vast te stellen.
2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van GGD Flevoland te versturen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 3 juni 2019.
De griffier,
de voorzitter,

