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gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 15 april 2016. 

Onderwerp 
Ontwerp Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018 t/m 2020 GGD Flevoland 

Advies raadscommissie 
Hamerstuk. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
1. Het bestuur van de GGD Flevoland via de voorgestelde zienswijze meedelen dat wordt 

ingestemd met de ontwerp begroting 2017 voor het collectieve takendeel 
AGZ/JGZ/RAV/GHOR. 

2. Het bestuur van de GGD Flevoland meedelen dat vooralsnog niet wordt ingestemd 
met het deel van de plustaken dat betrekking heeft op de voor gemeente Almere uit 
te voeren JGZ 0-18 jaar, als onderdeel van bijlage 1 van deze ontwerpbegroting 
vanwege de thans nog onbekende risico's die dit met zich mee kan brengen voor het 
openbaar lichaam GGD Flevoland en dus voor de (overige) gemeenten, die verband 
houden met de oprichting van de coöperatie ÜGZ Almere. 

3. De in de bijlage 1 bij de ontwerpbegroting opgenomen plustaken voor 
Noordoostpolder als indicatief beschouwen, omdat de exacte invulling later dit jaar, 
op basis van de definitieve afspraken, zal plaatsvinden. 

Doelstelling 
Door de bijdrage aan de GGD bevorderen en bewaken we de collectieve gezondheid van 
de inwoners. In de taken die we op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) aan de 
GGD opdragen onderscheiden we een viertal pijlers: 

1. Monitoren van de gezondheidstoestand van de inwoners via de periodieke 
enquêtes en het signaleren van en adviseren over gezondheidsproblemen; 

2. Uitvoerende taken m.b.t. gezondheidsbescherming wo. jeugdgezondheidszorg, 
OGGZ, infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding, soa, medische milieukunde en 
technische hygienezorg; 

3. Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises (de GHOR); 
4. Toezichthoudende taken zoals toezicht op de kinderopvang en recent op de 

kwaliteit van de uitvoering van de WMO. 

Inleiding 
Voor de uitvoering van bovengenoemde pijlers houden de gemeenten in Flevoland de 
gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland in stand. Het bestuur van de GGD Flevoland 
dient jaarlijks voor 15 april de ontwerpbegroting bij de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten in. 
Op grond van artikel 21 lid 6 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland kan de 
gemeenteraad van de aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland deelnemende 
gemeenten gedurende acht weken na ontvangst van het ontwerp van de begroting zijn 
zienswijze schriftelijk indienen bij het bestuur van de GGD Flevoland. 
De ontwerpprogrammabegroting 2016, gedateerd 7 april 2016, is op 11 april 2016 
ontvangen waarmee de termijn van acht weken voor het indienen van uw zienswijze is 
begonnen. 
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Argumenten 
1. De bijdrage aan de GGD Flevoland voor 2017 bepalen op € 823.981 conform de 
ingediende ontwerpbegroting 2017 GGD Flevoland. 
De bijdrage aan de GGD Flevoland kan conform de ontwerpbegroting plaatsvinden omdat 
geen sprake is van kostenverhogende beleidsinspanningen. Er heeft wel een technische 
verschuiving plaatsgevonden in de interne kostenverdeling tussen de productieafdelingen 
AGZ/JGZ/RAV/GHOR en de Algemene Dienst. Dit houdt verband met landelijke 
regelgeving in het kader van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) om de 
component overhead transparanter weer te geven. Er wordt op de ontwerpbegroting een 
indexering toegepast van 0,45%. De autonome groeifactor is GGD-gemiddeld 0,69%; 
voor Noordoostpolder is deze - 0 , 1 1 % . 

2. Niet instemmen met plustaak IJGZ Almere als onderdeel van de bijlage 1 van de 
ontwerpbegroting 2017. 
Deze plustaak zal worden uitgevoerd door een nog op te richten coöperatie in het kader 
van de Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland. In die zin is dit geen zuivere 
plustaak die alleen de GGD en de gemeente Almere aangaat, maar ook de overige 
gemeenten omdat de coöperatie mede wordt opgericht door het openbaar lichaam GGD 
Flevoland. Dit betekent dat ook de andere gemeenten via het Algemeen bestuur van de 
GGD formeel gebonden zijn aan de juridische en financiële consequenties die uit de 
oprichting van deze coöperatie voortvloeien. 

3. De ramingen in de begroting voor de overige 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. Er is na afdrachten aan de Veiligheidsregio voor GHOR en terugbetaling op de 

voormalige taak logopedie aan gemeenten nog een behoorlijk surplus op de 
voorlopige jaarrekening 2015. Een deel hiervan zou moeten worden ingezet op de 
uitvoerende taak infectieziektebestrijding omdat zich daar de grootste risico's 
kunnen voordoen. De huidige personeelsformatie is hiervoor momenteel 
onvoldoende toegerust. Dit geldt overigens voor alle GGD'en, en is een landelijk 
(en internationaal) erkend knelpunt. 

2. Er ontbreekt een risicoparagraaf aan de ontwerpbegroting 2017 die onder meer te 
maken heeft met de nog niet afgeronde voorbereiding van de oprichting van de 
coöperatie IJGZ Almere. De risicoparagraaf zal pas bij de vaststelling van de GGD-
begroting 2017 eind juni worden toegevoegd. 

3. Een positief punt is wel dat de GGD door verbreding van het taakveld JGZ meer 
omzet zal genereren wat op zichzelf het financieel draagvlak voor het totale GGD 
versterkt. Daar staat tegenover dat het risicoprofiel wel wordt verhoogd. Ook is 
niet uitgesloten dat op termijn nog andere gemeenten besluiten de integrale JGZ 
onder te brengen bij de GGD zodat hiervoor geen afzonderlijke constructie meer 
nodig is. 

Pianning/uitvoering 
Het bestuur van de GGD Flevoland zal - rekening houdend met de door de 
gemeenteraden ingediende zienswijzen - voor 1 jul i 2016 een besluit nemen tot 
vaststelling van de ontwerpbegroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020. 
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Bijlagen 
1. De ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van de GGD 

Flevoland. 
2. De brief voorgestelde zienswijzen op de ontwerpbegroting 2017 van de GGD 

Flevoland. 

Het cpJIege van burgemeester en wethouders, 
de/éedrefqris, de burgemeester, 

Portefeuillehouder : Mevrouw H.R. Bogaards-Simonse 
Steller : de heer H.G. Jansen; 32 36; hg.jansen@noordoostpolder.nl 
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gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2016, no. 396536; 

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 mee te delen dat 
wordt ingestemd met de ontwerp begroting 2017 voor het collectieve takendeel 
AGZ/JGZ/RAV/GHOR. 

2. Het bestuur van de GGD Flevoland mee te delen dat vooralsnog niet wordt ingestemd 
met het deel van de plustaken dat betrekking heeft op de voor gemeente Almere uit 
te voeren JGZ 0-18 jaar, als onderdeel van bijlage 1 van deze ontwerpbegroting 
vanwege de thans nog onbekende risico's die dit met zich mee kan brengen voor het 
openbaar lichaam GGD Flevoland en dus voor de (overige) gemeenten, die verband 
houden met de oprichting van de coöperatie IJGZ Almere. 

3. De in de bijlage 1 bij de ontwerpbegroting opgenomen plustaken voor 
Noordoostpolder als indicatief te beschouwen, omdat de exacte invulling later dit jaar, 
op basis van de definitieve afspraken, zal plaatsvinden. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 4 jul i 2016. 
De griffier, de voorzitter 


