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Emmeloord, 13 mei 2014.
Onderwerp
GGD Flevoland ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018.
Advies raadscommissie
Alle fracties adviseren positief.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Het bestuur van de GGD Flevoland via de voorgestelde zienswijze kenbaar maken
dat kan worden ingestemd met de ontwerpbegroting 2015 waaruit voortvloeit een
bijdrage van de gemeente Noordoostpolder in 2015 van € 801.124.
2. Het bestuur van de GGD tevens via de voorgestelde zienswijze meedelen dat
nieuwe bezuinigingen vanaf 2015 kunnen worden doorgevoerd voor het
collectieve takenpakket.
3. Vanaf 2015 geen subsidie meer verlenen voor de plustaak logopedie, conform de
uitvoering van de bezuinigingstaakstelling.
4. De overige in de bijlage van de ontwerpbegroting GGD 2015 opgenomen
bedragen voor plustaken als indicatief beschouwen, waarvan de exacte invulling
later dit jaar, op basis van nog te maken afspraken, zal plaatsvinden.

Doelstelling
Door de bijdrage aan de GGD bevorderen en bewaken we de collectieve gezondheid van
de inwoners en krijgen we door permanente monitoring inzicht in de
gezondheidstoestand van de leeftijdsgroepen jeugd, volwassenen en ouderen.
Inleiding
De taken die de GGD uitvoert vinden hun wettelijke grondslag in de Wet publieke
gezondheid. Gemeente hebben op grond van deze wet de verplichting een
gezondheidsdienst in stand te houden. De taken die daar moeten zijn ondergebracht
bestaan in hoofdlijnen uit de Algemene preventieve gezondheidszorg, de
Jeugdgezondheidszorg 4 tot 19 jaar, epidemiologie, periodiek onderzoek naar de
gezondheidstoestand van de inwoners, infectieziektebestrijding waaronder TBC,
technische hygiënezorg, medische milieukunde, en geneeskundige en psychosociale
hulpverlening bij crises en rampen.
Voor de uitvoering van genoemde taken houden de gemeenten in Flevoland de
gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland in stand. Het bestuur van de GGD Flevoland
dient jaarlijks voor 1 april de ontwerpbegroting bij de raden in.
Op grond van artikel 22 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland kan de
gemeenteraad van de aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland deelnemende
gemeenten gedurende zes weken na ontvangst van het ontwerp van de begroting zijn
zienswijze schriftelijk indienen bij het bestuur van de GGD Flevoland.
De ontwerpprogrammabegroting 2015 is op 3 april 2014 ontvangen waarmee de termijn
van zes weken voor het indienen van zienswijzen is begonnen.
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Argumenten
1.
De bijdrage aan de GGD Flevoland voor 2015 bepalen op € 801.124 conform de
ingediende ontwerpbegroting 2015.
De bijdrage aan de GGD Flevoland kan conform de ontwerpbegroting plaatsvinden
omdat geen sprake is van kostenverhogende beleidsinspanningen. Er wordt in
2015 net als in 2014 ook geen loon- en prijscompensatie meer toegepast.
Wel worden bestaande taken op vernieuwende wijze uitgevoerd en worden
diverse efficiency verhogende maatregelen doorgevoerd om zo de kosten voor de
gemeenten te beperken.
2.
Vanaf 2015 is een nieuwe bezuinigingstaakstelling mogelijk.
De GGD moet kenbaar worden gemaakt dat nieuwe bezuinigingen op het
collectieve takenpakket tot de mogelijkheid behoren. Ook andere gemeenten
hebben aangekondigd nog verder te moeten bezuinigen, mogelijk ook op de GGD.
3.
De subsidie voor de plustaak logopedie is in 2015 beëindigd als gevolg van de
uitvoering van de bezuinigingstaakstelling.
De logopedische zorg die de GGD uitvoerde voor het basisonderwijs is in de
periode 2012-2014 in drie stappen volledig afgebouwd conform de gemeentelijke
bezuinigingstaakstelling. Het uitvoeringsplan voor afvloeiing van overtollig
personeel is hiermee afgerond. Hiervoor was een voorziening opgenomen in de
jaarrekening van de GGD.
4.
De ramingen in de begroting voor de plustaken als indicatief beschouwen.
Over de plustaken die de GGD boven het collectieve takenpakket zal gaan
uitvoeren zullen in de loop van dit jaar nog nadere afspraken worden gemaakt en
afhankelijk van de uitkomst hiervan kunnen vermelde taken en/of bedragen nog
worden aangepast.
Kanttekeningen
1. De gemeente Almere heeft de intentie uitgesproken de jeugdgezondheidszorg 018 jaar bij één organisatie onder te brengen, namelijk bij de GGD Flevoland. Voor
de overdracht van de taken JGZ 0-4 jaar van de Zorggroep Almere aan de GGD
wordt een business case ingericht. Met de mogelijke overdracht wordt een extra
omzet van € 4,9 miljoen gegenereerd. De bedoeling is de business unit integrale
JGZ Almere als een plusproduct van de gemeente Almere toe te voegen en
daarvoor een bestuurscommissie binnen de Gemeenschappelijke regeling GGD
Flevoland in te stellen. Voor de ontwerpbegroting 2015 zijn er geen gevolgen,
mogelijk wel voor latere jaren. Hierop zal in de in te brengen zienswijzen worden
gewezen in de zin van gevolgen voor de jeugdgezondheidszorg die voor de andere
gemeenten wordt uitgevoerd en, niet in de laatste plaats, de financiële risico’s die
de andere gemeenten kunnen lopen. De omzetvergroting en de
personeelsuitbreiding die hiermee gepaard gaan is vrij aanzienlijk.
2. De Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland zal op termijn moeten worden
aangepast als gevolg van diverse ontwikkelingen: de GHOR bepalingen wegens
aanpassing van de samenwerking binnen de Veiligheidsregio, nieuwe bepalingen
voor de financiële consequenties van afbouw van een plustaak door een gemeente
en mogelijk, indien dit doorgang vindt, een regeling voor de positionering van de
iJGZ Almere binnen de Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland.
Planning/uitvoering
Het bestuur van de GGD Flevoland zal - rekening houdend met de door de
gemeenteraden ingediende zienswijzen - voor 1 juli 2014 een besluit nemen tot
vaststelling van de ontwerpbegroting 2015 en Meerjarenraming 2016–2018.
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Bijlagen
1. De ontwerpbegroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 van de GGD
Flevoland
2. De concept brief voorgestelde zienswijzen op de ontwerpbegroting 2015 van de
GGD Flevoland.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : mw. H. Bogaards-Simonse
Steller
: de heer H.G. Jansen; 32 36; hg.jansen@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 mei 2014, no. ;
gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,
B E S L U I T:
1. het bestuur van de GGD Flevoland via de voorgestelde zienswijze kenbaar te
maken dat kan worden ingestemd met de ontwerpbegroting 2015 waaruit
voortvloeit een bijdrage van de gemeente Noordoostpolder in 2015 van
€ 801.124.
2. het bestuur van de GGD tevens via de voorgestelde zienswijze mee te delen dat
nieuwe bezuinigingen vanaf 2015 kunnen worden doorgevoerd voor het
collectieve takenpakket.
3. in 2015 geen subsidie meer te verlenen voor de plustaak logopedie, conform de
uitvoering van de bezuinigingstaakstelling.
4. de overige in de bijlage van de ontwerpbegroting GGD 2015 opgenomen bedragen
voor plustaken als indicatief te beschouwen, waarvan de exacte invulling later dit
jaar, op basis van nog te maken afspraken, zal plaatsvinden.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 30 juni 2014.
De griffier,
de voorzitter,

