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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 2019, inclusief meerjarenraming 
2020-2022. Tevens wordt aan u de voorlopige Jaarstukken 2017 van 
GGD Flevoland aangeboden. 

1. Ontwerp Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (bijlage 1). 
Het algemeen bestuur van GGD Flevoland heeft op 12 april 2018 ingestemd met het aanbieden de 
Ontwerp Begroting 2019 aan de gemeenteraden voor zienswijzen. 

De gemeenteraad kan zijn zienswijze, binnen acht weken na ontvangst van deze Ontwerp Begroting, 
schriftelijk ter kennis brengen bij het dagelijks bestuur van GGD Flevoland. Het algemeen bestuur zal 
vervolgens, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen van de gemeenteraden, de begroting 
2019 (Inclusief meerjarenraming 2020-2022) in de bestuursvergadering van 21 juni aanstaande 
vaststellen. 

2. Voorlopige Jaarstukken 2017 (bijlage 2). 
Het algemeen bestuur van GGD Flevoland heeft op 12 april 2018 ingestemd met het aanbieden 
van de voorlopige Jaarstukken 2017 aan de gemeenteraden. De goedgekeurde verklaring van de 
accountant is op 12 april 2018 afgegeven. Het algemeen bestuur stelt op 21 juni aanstaande de 
Jaarstukken 2017, alsmede de bestemming van het resultaat, vast. 

Hoogachtend, 

drs. C. Verdam 
directeur Publieke Gezondheid 

Bijlagen : (1) Ontwerp Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 
(2) Gewaarmerkte Jaarstukken 2017 d.d. 12 april 2018 

Centraal postadres 
Postbus 1120 
8200 BC Lelystad 
T0320 276 211 

Kijk voor de adressen van de vestigingen van 
GGD Flevoland op www.ggdflevoland.nl 
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1. Inleiding 
1.1. GGD Flevoland in 2019 

Net als vele andere partijen die actief zijn binnen het sociaal domein, werkt GGD Flevoland mee 
aan de verdere transformatie. Niet alleen voor de wettelijke taken, maar ook voor de plus- en 
markttaken, vraagt de transformatie om een geheel andere denk- en werkwijze. Om 
maatschappelijke effecten op het gebied van publieke gezondheid te bereiken, is samenwerking 
binnen het sociale domein een absolute voorwaarde. Partijen opereren binnen diverse netwerken 
en staan 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 naar een netwerkorganisatie. 

Partijen in een netwerk staan voor gezamenlijke opgaven rondom bepaalde vraagstukken of een 
specifieke doelgroep. Als GGD zetten we in op 'nabijheid'. Door in de betreffende gemeente 
aanwezig te zijn, samen met partners én de betreffende doelgroep te zoeken naar wat zij nodig 
hebben voor bijvoorbeeld een gezonde leefomgeving of een aanpassing in de leefstijl. Alleen zó 
wordt een duurzaam effect bereikt. 

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 
netwerkorganisatie: 

> Om een betrouwbare en op kennis gewaardeerde netwerkpartner te zijn, is het 
noodzakelijk om de interne structuur aan te passen. In 2018 is een nieuwe 
(leidinggevende) structuur geïmplementeerd. Het jaar 2018 wordt gebruikt om deze 
structuur verder inhoud te geven. Zo wordt de samenwerking tussen de teams Algemene 
Gezondheidszorg, Jeugdgezondheidszorg, en GHOR Flevoland geïntensiveerd en wordt er 
geïnvesteerd in de samenwerking met Bureau X. Deze nieuwe structuur heeft als 
doelstelling een integrale werkwijze en advisering te realiseren. Een belangrijke concrete 
opbrengst van deze integrale werkwijze zijn de Publieke gezondheidsplannen op 
gemeentelijk niveau. Deze gezondheidsplannen, sluiten aan bij het gemeentelijke 
gezondheidsbeleid, de lokale behoeften en de gezondheidsstatus van de betreffende 
gemeente. 

> In 2017 hebben de veiligheidsregio's van Flevoland en Gooi & Vechtstreek de intentie 
uitgesproken om te onderzoeken of een fusie mogelijk is. In het begin van 2018 wordt een 
start gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden van een eventuele samenvoeging 
van de beide Veiligheidsregio's. Op grond van de wet is het niet mogelijk dat er binnen één 
Veiligheidsregio, twee GGD'en bestaan. Wanneer het onderzoek naar het samengaan van 
de beide Veiligheidsregio's een positief advies oplevert, heeft dit direct als consequentie dat 
ook beide GGD'en samengaan. Bij een positief besluit zal ernaar gestreefd worden om 
medio 2019 de bestuurlijke en begin 2020 de ambtelijke fusie te realiseren. 

> GGD Flevoland heeft door haar afdeling Regionale Ambulancevoorziening, een belangrijke 
functie in de acute zorg. Om de kwaliteit van de prestaties te verbeteren en efficiëntie te 
bevorderen, is in 2016 en 2017 een diepgaande samenwerking met RAV Gooi & 
Vechtstreek gezocht en gevonden. Dit heeft geresulteerd, eind 2017, in het ondertekenen 
van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen beide RAV'en. In 2018 en 2019 wordt 
uitvoering gegeven aan deze SOK met één gezamenlijke directeur. Begin 2019 wordt 
voorbereid op de nieuwe Wet ambulancezorg (2021). Er wordt dan gericht op een fusie van 
beide RAV'en. 

> De decentralisatie van de bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is uitgesteld 
naar 1 januari 2019, terwijl de vastgestelde begroting 2018 van de GGD al is uitgegaan 
van financiering met een inwonerbijdrage van € 140.000 (structureel). In boekjaar 2018 
leidt dit tot een incidenteel overschot van schatting € 100.000 a € 130.000 (na aftrek van 
kosten implementatie nieuwe werkwijze, vast te stellen in de jaarrekening 2018). Voorts is 
landelijk besloten tot uitbreiding van het vaccinatieprogramma (met vaccinatie tegen 
Meningokokken ACWY) per september 2018 en tot toepassing van "informed consent". De 



ontwerp-begroting 2019 gaat ervan uit dat de meerkosten voor deze extra werkzaamheden 
in 2019 incidenteel voldoende worden gedekt vanuit het ingeschatte incidentele overschot 
uit 2018. Voor de begroting 2020 zal, met de dan bekende kostencalculatie, een aangepast 
dekkingsvoorstel vanuit inwonerbijdrage worden gepresenteerd. 

Naast uitvoering te geven aan de bestaande taken en verantwoordelijkheden op het vlak van 
Publieke gezondheid, zullen bovenstaande trajecten veel t i jd, middelen en 'brutaliteit' vragen van 
de huidige capaciteit van GGD Flevoland. Aan de basis van "lokale verbinding" is het nodig om 
blijvend te investeren in een gezonde relatie met de gemeenten van Flevoland. In paragraaf 2 
wordt de noodzaak tot verdere lokale verbinding uitgewerkt. 

Gezondheidszorg is nodig, maar preventie loont! GGD Flevoland is ervoor om gemeenten en 
netwerkpartners te helpen Flevoland gezonder te maken! 

GGD Flevoland, 

drs. C. Verdam 

directeur Publieke Gezondheid 

2. Begrotingswijziging: scenario "Lokale verbinding" 
2.1. Algemeen 
Ter voorbereiding van de financiële uitwerking van het nieuw beleid 2019 is gesproken over een 
drietal scenario's: "organiseren van schaal", "verdiepen" en "verbreden" (verwijzing naar bestuur 
GGD, dd. 1 februari 2018). 

Het eerste scenario "organiseren van schaal" gaat uit van een duurzame inzet van de pilot 
Relatiebeheer met de gemeenten. Dit scenario is verder hieronder uitgewerkt en gaat verder onder 
de noemer: scenario Lokale Verbinding 

2.2. Waarom versterking van de lokale verbinding? 
Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Wie zich 
niet gezond voelt, doet minder vaak betaald werk, vrijwilligerswerk/mantelzorg, gaat minder naar 
school en valt vaker voortijdig uit. Ook heeft gezondheid alles te maken met de sociaal-
economische status, (leef)omgeving, woonsituatie en leefstijl. De grote opgaven waar gemeenten 
met de transformatie van het sociaal domein en de komst van de Omgevingswet voor staan, 
hebben dan ook alles te maken met gezondheid. Daarbij geldt dat gezondheid direct en indirect 
invloed heeft op de lokale economie. 

De samenleving verandert steeds sneller in de richting van een netwerksamenleving. Gemeenten 
krijgen steeds meer verantwoordelijkheden, zowel in het sociaal domein als voor de 
(leef)omgeving. Maatschappelijke problemen kunnen alleen aangepakt worden wanneer 
gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners integraal samenwerken aan het bereiken 
van resultaten en maatschappelijke effecten voor de burgers. Waarbij ieder zijn unieke expertise 
inbrengt en verbindt met de expertise van anderen, ofwel: toegevoegde waarde levert. Dat geldt 
ook voor GGD Flevoland. De GGD moet omgevingssensitief zijn, aansluiten bij lokale 
ontwikkelingen en netwerken en daar haar expertise op het gebied van Publieke Gezondheid delen. 
Om hier invulling aan te geven heeft GGD Flevoland in 2017 de pilot Relatiebeheer uitgevoerd. De 
pilot is in 2017/2018 gefinancierd uit incidentele middelen. 



2.3. Resultaten pilot Relatiebeheer 
Het relatiebeheer wordt in heel Flevoland lokaal op maat Ingevuld; de concrete resultaten zijn per 
gemeente dan ook verschillend. De pilot en de opgeleverde resultaten zijn door de gemeenten met 
gemiddeld een 8 gewaardeerd (1x7, 4x8, 1x9). Daaruit blijkt de toegevoegde waarde van de 
nieuwe werkwijze 1. Overall zijn de belangrijkste opbrengsten: 

De relatiebeheerder kent de lokale situatie, weet wat de lokale prioriteiten en wensen zijn 
en zorgt dat GGD Flevoland lokaal op de juiste plekken aanwezig is en inhoudelijk 
toegevoegde waarde levert. Samen met gemeenten en netwerkpartners beschermt, 
bewaakt en bevordert GGD Flevoland de gezondheid van de inwoners van uw gemeente en 
werkt zij aan gezonde en vitale inwoners. 
GGD Flevoland is actief aangesloten bij lokale ontwikkelingen en initiatieven in het sociaal 
domein en brengt expertise in op gebied van Publieke Gezondheid. Gemeenten en 
netwerkpartners weten beter wat GGD Flevoland hierin wel/niet doet en kan betekenen en 
maken beter gebruik van de expertise van GGD Flevoland. Zij geven aan dat, om blijvende 
resultaten te bereiken, structurele inzet van GGD Flevoland nodig is. 

2.4. Structureel vervolg scenario 'Lokale verbinding' 
De veranderende omgeving stelt blijvend andere eisen aan GGD Flevoland. De lokaal te bereiken 
maatschappelijke effecten staan centraal en de juiste expertise vanuit GGD Flevoland moet op de 
juiste plek ingezet worden. Het is dan ook noodzakelijk dat GGD Flevoland zich verder 
transformeert naar een netwerkorganisatie. Het relatiebeheer is voor GGD Flevoland dé oplossing 
om goed aan te sluiten bij de veranderende samenleving en alle veranderingen binnen gemeenten. 
Het gaat niet alleen om de transformatie in het sociaal domein, maar ook om de komst van de 
Omgevingswet. Door gemeenten en (netwerk)partners wordt, in de voorbereidingen op de 
Omgevingswet, in toenemende mate een beroep gedaan op de expertise van GGD Flevoland op het 
gebied van gezondheidsbescherming en -bevordering. Het is onvermijdelijk, gezien ook de 
wettelijke basis in de Omgevingswet, dat dit beroep op GGD Flevoland de komende jaren fors zal 
toenemen. 

Nu stoppen met de versterking van de lokale verbinding is niet wenselijk. De consequentie is dat 
GGD Flevoland haar gezondheidsexpertise minder optimaal kan inzetten om samen met gemeenten 
en netwerkpartners aan de lokale maatschappelijke effecten en beleidsprioriteiten2 te werken. De 
gevolgen zijn dan mogelijk: dat de preventie is minder effectief is, dat gezondheidsproblemen later 
gesignaleerd worden, dat sociale (wijk)teams minder gebruik maken van de gezondheidsexpertise 
van GGD Flevoland en van het vangnet voor kwetsbare burgers. Dit kan leiden tot een groter 
beroep op de (jeugd)zorg. Ook kan het tot gevolg hebben dat de omgeving van burgers (scholen, 
wijken, leefomgeving) dan minder gezond en veilig wordt. Wat dan weer kan leiden tot een 
toename van ziektes en aandoeningen en daarmee, binnen het sociaal domein, tot een stijging van 
kosten voor gemeenten. 

2.5. Financiële dekking nieuw beleid 2019 
Het permanent versterken van de lokale verbinding hoort bij de taakuitvoering van GGD Flevoland. 
De voortzetting hiervan wordt gedaan op basis van een nog nader uit te werken bestuurlijke 
evaluatie in 2018/2019. In de ontwerp-begroting 2019 is financiële dekking gepresenteerd vanuit 
de in het najaar door gemeenten vast te stellen plustaken. Afhankelijk van die besluitvorming is in 
2019 in meer of mindere mate een beroep nodig op de financiële reserve van de GGD. Deze 
onzekerheid is meegenomen in de risicoparagraaf. 

V13042018_08u27 

1 Eind 2018 volgt evaluatie relatiebeheer 
2 Die lokaal vastgesteld worden/zijn en dus lokaal verschillend zijn 
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1.0 Verdeiing gemeentelijke bijdragen over de jaren 2018 tm 2022 

Programma's: 2018 2019 2020 2021 2022 

Algemene Dienst Publieke Gezondheid 
Algemene Dienst Publieke Gezondheid 
Gezondheid 
Jeugdgezondheidszorg 
Algemene Gezondheids Zorg 
RAV & GHOR 
Ambulancedienst 
Meldkamer Ambuldncedienst 
GHOR (GROP) 
Totaal GGD 

a 

b 

a+b 

-3.117.616 
-3.117.616 

-4.422.919 
-2.966.123 
-1.456.796 

-85.543 
0 
0 

-85.543 
-7.626.078 

-3.146.385 
-3.146.385 

-4.463.732 
-2.993.493 
-1.470.239 

-86.333 
0 
0 

-86.333 
-7.696.450 

-3.146.385 
-3.146.385 

-4.463.732 
-2.993.493 
-1.470.239 

-86.333 
0 
0 

-86.333 
-7.696.450 

-3.146.385 
-3.146.385 

-4.463.732 
-2.993.493 
-1.470.239 

-86.333 
0 
0 

-86.333 
-7.696.450 

-3.146.385 
-3.146.385 

-4.463.732 
-2.993.493 
-1.470.239 

-86.333 
0 
0 

-86.333 
-7.696.450 

rekenaantal inwoners 

stijging 

loon/prijs index 

407.905 411.669 

100,92% 

0,00% 

De GGD Flevoland volgt de indexering lonen en prijzen conform de gemeente Lelystad. 
In de meerjarenraming is nog geen loon/prijscompensatie Ingecalculeerd. 

13-4-2018FIN 



1.1 Verdeiing bijdrage jaar 2019 over de gemeenten 
incl. begrotingswijzigingen 

2019 
Algemene Dienst Publieke Gezondheid a 
Algemene Dienst Publieke Gezondheid 
Gezondheid b 
Jeugdgezondheidszorg 
Algemene Gezondneids Zorg 
RAV & GHOR 
Ambulancedienst 
Meldkamer Ambulancedienst 
GHOR (GROP) 
Totaal GGD a+b 

Almere 

-1.559.148 
-1.559.148 

-2.211.942 
-1.483.385 

-728.557 
-42.781 

0 
0 

-42.781 
-3.813.872 

Dronten 

-311.582 
-311.582 

-442.037 
-296.441 
-145.596 

-8.549 
0 
0 

-8.549 

Lelystad 

-591.400 
-591.400 

-839.011 
-562.662 
-276.349 
-16.227 

0 
0 

-16.227 
-762.169 -1.446.638 

NOP 

-356.255 
-356.255 

-505.415 
-338.944 
-166.471 

-9.775 
0 
0 

-9.775 
-871.445 

Urk 

-156.857 
-156.857 

-222.531 
-149.235 
-73.296 
-4.304 

0 
0 

-4.304 
-383.692 

Zeewolde 

-171.142 
-171.142 

-242.797 
-162.826 

-79.971 
-4.696 

0 
0 

-4.696 
-418.635 

Totaal 

-3.146.385 
-3.146.385 

-4.463.732 
-2.993.493 
-1.470.239 

-86.333 
0 
0 

-86.333 
-7.696.450 

rekenaantal inw. 203.997 40.767 77.378 46.612 20.523 22.392 411.669 

13-4-2018FIN 



1.2 Voorgestelde wijzigingen van de begroting incl. nieuw beleid 

Indexering basisbudget gemeenten 

Budget 2018 
rekenaantal mw. 2018 cf CBS aantallen 
Di jdrage per Inwoner 

Index lonen en prijzen onform gemeente Lelystad 

Biidrage 2019 per inwoner 

-18,70 c - a / b 

d 
e = d x c 

f = c + e 

407.905 

0,00% 

bestuur/ 
gezondheid 

-7.626.079 

-18,70 
inw 

0,00 

-18,695723 

Almere 
Dronten 
Lelystad 
NOP 
Urk 
Zeewolde 

f x g 

rekenaantal inw.  
2019 

203.997  
40.767  
77.378  
46.612  
20.523  
22.392 

411.669 

Basisbudget  
2019 

-3.813.871 
-762.169 

-1.446.638  
-871,445  
-383.692  
-418.635 

A -7.696.450 

Voorgestelde begroti i igswi jz iging: 
Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde 

Totaal van de wijzigingen 
Inwoners 
Totaal budget inci. begrotingswijzigingen A+B 

0 
411 669 

-7.696.450 

0 
203.997 

0 
40.767 

0 0 0 0 
77.378 46.612 20.523 22.392 

• De rekenaantallen 2018 en 2019 zijn gebaseerd op de door de provincie opgegeven inwoneraantallen per resp. 1/1/2017 en 1/1/2018. 
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1.3 Verde i ing b i jd ragen v a n 2 0 2 0 - 2 0 2 2 o v e r de g e m e e n t e n inc l . begro t ingswi j z ig ingen 

2 0 2 0 
A l g e m e n e D iens t Pub l ieke G e z o n d h e i d a 
Algemene Dienst Publieke Gezondheid 
G e z o n d h e i d b 
Jeugdgezondheidszorg 
Algemene Gezondheids Zorg 
RAV & G H O R 
Ambulancedienst 
Meldkamer Ambulancedienst 
GHOR 
Totaal G G D a + b 

rekenaantal inw. 

2021 
A l g e m e n e D i e n s t Pub l ieke G e z o n d h e i d 
Algemene Dienst Publieke Gezondheid 
G e z o n d h e i d 
Jeugdgezondheidszorg 
Algemene Gezondheids Zorg 
RAV & G H O R 
Ambulancedienst 
Meldkamer Ambulancedienst 
GHOR 
Totaa l G G D 

rekenaantal inw. 

A l g e m e n e D i e n s t Pub l ieke G e z o n d h e i d 
Algemene Dienst Publieke Gezondheid 
G e z o n d h e i d 
Jeugdgezondheidszorg 
Algemene Gezondheids Zorg 
RAV & G H O R 
Ambulancedienst 
Meldkamer Ambulancedienst 
GHOR (GROP) 
Totaa l G G D 

rekenaantal inw. 

a+b 

2 0 2 2 

a+b+c 

Almere 

-1.559.148 
-1.559.148 

-2.211.942 
-1.483.385 

-728.557 
-42.781 

0 
0 

-42.781 
-3.813.872 

203.997 

Almere 

-1.559.148 
-1.559.148 

-2.211.942 
-1.483.385 

-728.557 
- 4 2 . 7 8 1 

0 
0 

-42.781 
- 3 . 8 1 3 . 8 7 2 

203.997 

Almere 

-1.559.148 
-1.559.148 

-2.211.942 
-1.483.385 

-728.557 
- 4 2 . 7 8 1 

0 
0 

-42.781 
-3.813.872 

203.997 

Dronten 

-311.582 
-311.582 

-442.037 
-296.441 
-145.596 

-8.549 
0 
0 

-8.549 
-762.169 

40.767 

Dronten 

-311.582 
-311.582 

-442.037 
-296.441 
-145.596 

-8.549 
0 
0 

-8.549 
-762.169 

40.767 

Dronten 

-311.582 
-311.582 

-442.037 
-296,441 
145.596 
-8.549 

0 
0 

-8.549 
-762.169 

40.767 

Lelystad 

-591.400 
-591.400 

-839.011 
-562.662 
-276.349 
-16.227 

0 
0 

-16.227 
-1.446.638 

77,378 

Lelystad 

-591.400 
-591,400 

-839.011 
-562.662 
-276.349 
-16.227 

0 
0 

-16.227 
-1.446.638 

77,378 

Lelystad 

-591.400 
-591,400 

-839.011 
-562,662 
-276.349 
-16.227 

0 
0 

-16,227 
-1.446.638 

77.378 

NOP 

-356.255 
-356.255 

-505.415 
-338.944 
-166.471 

-9.775 
0 
0 

9.775 
-871.445 

46.612 

NOP 

-356.255 
-356.255 

-505.415 
-338.944 
-166.471 

-9.775 
0 
0 

-9.775 
-871.445 

46.612 

NOP 

-356.255 
-356.255 

-505.415 
-338.944 
-166.471 

-9.775 
0 
0 

-9.775 
-871.445 

46.612 

Urk 

-156.857 
-156.857 

-222.531 
-149.235 

-73.296 
-4.304 

0 
0 

-4.304 
-383.692 

20.523 

Urk 

-156.857 
-156.857 

-222.531 
-149.235 
-73.296 
-4.304 

0 
0 

-4.304 
-383.692 

20.523 

Urk 

-156.857 
-155.857 

-222.531 
-149.235 

-73.296 
-4.304 

0 
0 

-4.304 
-383.692 

20.523 

Zeewolde 

-171.142 
-171.142 

-242.797 
-162.826 

-79.971 
-4.696 

0 
0 

-4.696 
-418.635 

22.392 

Zeewolde 

-171.142 
-171.142 

-242.797 
-162.826 

-79.971 
-4.696 

0 
0 

-4.696 
-418.635 

22.392 

Zeewolde 

-171.142 
-171.142 

-242.797 
-162,826 

-79,971 
-4.696 

0 
0 

-4.696 
-418.635 

22.392 

Totaal 

-3.146.385 
-3.146.385 

-4.463.732 
-2.993.493 
-1.470.239 

-86.333 
0 
0 

-86.333 
- 7 . 6 9 6 . 4 5 0 

411.669 

Totaal 

-3.146.385 
-3.146.385 

-4.463.732 
-2.993.493 
-1.470.239 

-86.333 
0 
0 

-86.333 
-7.696.450 

411.669 

Totaal 

-3.146.385 
-3.146.385 

-4.463.732 
-2.993.493 
-1.470.239 

-86.333 
0 
0 

-86.333 
-7.696.450 

411.669 
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2.0 Overzicht van baten en lasten van de producten 
incl. begrotingswijzigingen (omzet) 

Voorlopige 
Realisatie 

2017 
€ 

Begroting 
2018 

e 

Begroting 
2019 

e 
2020 

e 

meerjarenraming 
2021 

e 
2022 

€ 

Algemene Dienst Publieke Gezondheid 

Kostenrekeningen 
Kosten door te rekenen aan afdelingen ' 
Omzet taken aemeenschapoeiijke regeling 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Omzet markttaken en subsidies 
Doorberekende kosten aan afdelingen 

4,289.209 
3.590.844 

-2.878.885 
205.325 

-1.057.925  
3.590.844 

3.615.696  
3.660.043  

-3.117.616  
-74.781  

-264.647  
3.660.043 

3.821.872  
3.760.794  

-3.146.385  
-211.780  
-463.708  

-3.760.794 

3.821.872  
3.760.794  

-3.146.385  
-211.780  
463.708  

-3.760.794 

3.821.372  
3.760.794  

-3.146.385  
•211.780  
463.708  

-3.760.794 

3,821 872  
3.760.794  

-3.146.385  
-211.780  
•463 708  

-3.760.794 

Saldo ïan baten en lasten 147.073 158.652 • 

* zie specificatie in bijlage 2 

Jeugdgezondheidszorg 

Kostenrekeningen 
Omzet taken gemeenschappeliike reqelinq 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Omzet markttaken en subsidies 

Saldo van baten en lasten 

12 490.876  
-2.778.606  
-7.822.851  
1.882.903 

12.404.647  
-2.966.123  
-7 776.688  
•1.661.836 

12,881,183  
-2.993.493  
-8.082.361  
•1.805.328 

12,88)..183 
-2.993.493 
8.082.361 

-1.805.328 

12.881.183  
-2.993.493  
-8.082.361  
-1.805.328 

6.316 0 ü o 

12.881.183  
-2.993.493  
8.082.361  
-1.805.328 

0 

Algemene Gezondheids Zorg 

Kostenrekeningen 
Omzet taken gemeensc'iapDeliike regeling 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Omzet markttaken en subsidies 

7.067 994  
-1.432.302  
-2.915.693  
-3.027.080 

7.175.962  
-1.456.796  
-2.870.942  
-2.848.224 

7.595.490 
-1 470.239 
-3.385.891 
2.739.360 

7.595.490  
-1.470.239  
-3 385 891  

:.739.360 

7.595.490  
-1.470.239  
-3.385891  
-2.739.360 

7.595.490 
-1.470.239 
3.385.891 

-2.739.360 

Saldo van baten en lasten -307.081 o 0 0 0 

Ambu lanced iens t 

Kostenrekeningen 
Omzet taken gemeensoaopel i jke regeling 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Omzet markttaken en subsidies 

12.951 158 12.967 923 14.103.271 14.103.271 
o o o o 
0 0 0 0 

-13.153.842 -12.967.923 -14.103.271 -14.103.271 

14 103.271 14.103.271 
0 0 
0 0 

-14.103.271 -14.103.271 

Saldo van baten en lasten 202.584 0 0 o c 0 

Meldkamer Ambulancedienst 

Kostenrekeningen 
Omzet taken gemeenschappeliike regeling 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Omzet markttaken en subsidies 

Saldo van baten en lasten 

1.310.354 984.264 1.117 721 1 117 721 1 117 721 1.117.721 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

-988.109 -984.264 -1.117.721 -1.117.721 -1.117 721 -1.117.721 

322.245 0 0 0 

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 

Kostenreken mqen 
Omzet taken gemeenschappelijke 'eqelinq 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Omzet markttaken en subsidies 

1,706.191 
-84.106 

0 
-1.634.851 

1.828.053 
-85.543 

0 

1.869.376 
-86.333 

0 
i '33 J4:. 

1.869.376 
-86.333 

0 
-1.783.043 

1.869.376 
-86.333 

0 
-1.783.043 

1.869.376 
-85.333 

0 
-1.783.043 

Saido van baten en lasten •12,765 0 

Meldkamer 

Kostenrekeningen 
Omzet taken gemeenschappelijke regeling 
Omzet raken pluspakket gemeenten 
Omzet markttaken en subsidies 

1 190 052 1,154,650 1,370.000 1.370.000 1,370.000 1.370.000 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

-1.179.036 -1.154.650 -1.370.000 -1.370.000 -1.370.000 -1.370.000 

Saldo van baten en lasten U.015 

-35.680 158.652 
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2.1 Overz icht van baten en lasten Totaal en per programma 
incl . begrot ingswi jz ig ingen ( o m z e t ) 

Totaal 

Kostenrekeningen 
Kosten door ce -ekenen aan 3fdelinqen • 
Omzec taken gemeenschapDelhke reqe lnq 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
DoorDe-ekende koster aan afdei irqen 
Omzet markt taken en suosidies 

5aldo van baten en asten 
Beoogde toev. /ont t r . aan reserves * • 
Resultaat 

voor lopige 
Real isat ie 

2017 
C 

41.005.834  
3.590,344  

-7 i 7 3 899  
-10.913.870  

3.590.344  
-22.923.746 

Begroting 
2 0 1 8 

£ 

40.131.195 
3 660 043 

-7 626.07S 
-10 722.411 

•3.660.043  
-21.624.054 

Begroting 
2019 

C 

42.758.913 
3.760.794 

-7,696.450 
•11.680,032 

-3.760,794  
-23,382.432 

2020 
e 

m e e r j a r e n r a m i n g 
2021 

£ 
2 0 2 2 

42,756,913 
3,760 794 

-7,696.450 
-11.6S0.032 

-3.760.794  
-23.382.432 

42.758.913 
3.760 794 

-7.696 450 
• l l . 6 8 0 . 0 3 2 

-3.760 794  
•23.382.432 

42.758.913 
3.760.794 

-7.696.450 
•11 680.032 
•3.750.794  

-23.362.432 

-35.680 
35.680 

158.652 
158.652 

oegrotinq 2018: onttrekking -f Destuu rsbesluit uit Reserve VDW5 voor irret Relatiebeheer gemeenten 

A l g e m e n e D ienst 

Kostenrekeningen 
Kosten door ce -ekenen aan afdelingen • 
Omzet taken gemeenschappelijke leqelinq 
Omzec taken pluspakket qemeencen 
Doorberekende kosten aan afdelingen 
Omzet markt taken en subsidies 

SakJo van baten en tasten 

• zie specificatie n bijlage 3 

Gezondhe id : A S Z en JGZ 

Kostenrekeningen 
Omzet taken gemeenschappeliike reqelinq 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Omzet markttaken en subsidies 

Saldo van baten en .asten 

4 289.209 
3 590,844 

-2.878,885 
-205,325 

-3.590.844  
1.057.925 

3.615.696  
3.660.043  

-3.117.616  
-74.781  

-3.560.043  
264.647 

3.821.872  
3.760.794  

-3.146.385  
-211.780  

-3.760.794  
-483.708 

3.821,8,'2  
3.750.794  

-3,146 385  
-211 780  

-3,760.794  
-463.708 

3.821.372  
3.760.794  
3.146.385  

-211.780  
3.760.794  

463.708 

3.821.872  
3.760.794  

-3.146.385  
211 780  

•3 .760 794  
463.703 

147.073 

19.558.870  
4 210.908  

•10.738.544  
-4.909 983 

158.652 

19.580.609  
4.422.919  

•10 S47.630  
-4 510 060 

20.476.573  
•4.463.732  

•11.468.252  
-4.544,689 

20.475.673  
4 , 4 6 3 V 3 2  

11 469.252  
-4.544 689 

20.475.673  
4.463.732  

11.468.252  
-4.544.689 

20.476.673  
4.463.732  

-11 468 252  
4.544 689 

-300.565 

RAV & GHOR; RAV. MKA/MKB. GHOR 

Koscenrekenmgen 
OmzeC taken gemeenschappelijke -eqel i rg 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Omzet markt taken en subsides 

Saldo van baten an lasten 

17 157.755 16.934.890 18.460.368 18.450.368 
-84.106 85.543 96.333 85.333 

0 0 0 0 
-15 35: 338 -16.849 34- - : j r 4 . j ; 5 •;8.374.;3S 

18.460.368 18.460 368 
•86.333 86 333 

0 0 
•18. j74.03S -18.374 335 

117.311 0 

2.2 Overz icht van de incidentele baten en lasten 

A Saldo toevoegingen sn onttrekkingen aan reserves 

Incidentele mutaties 

A lgemene dtenst 

Gezondheid 

RAV, MKA/MKB en GHOR 

Begroting 
2018 

ontt-ekklng toevoeging 

19.380 
baten lasten 

B Totaal incidentele Oater er laster 

Totaal incidentele baten en lasten ( A + B ) 

0 

19.380 



2.3 Toelichting op het overzicht baten en lasten: berekening EMU-saldo 

Begroting Begroting Begroting  
2018 2019 2020 

Expioitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves + -158.652 0 0 

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie + 2.058.267 1.966.562 1.581.300 

Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie * 150.880 135.060 135.060 

Investeringen in materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd - 1.898.744 1.790.900 1.759.800 

Bacen utt bijdragen van andere overhecen, de EU en overigen, + 
die niet op de expioitatie zijn verantwoord 

Baten uit des.nvesteringen in materiele vaste activa, + 
voor zover deze met op de exploitatie zijn verantwoord 

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. 

Baten bouwgrondexploitatie voor zover niet op de exploitatie verantwoord + 

Laster op balanspost Voorzieningen, vcor zover deze transacties - 354.105 187.360 187.350 
met derden betreffen 

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks 
ten laste van de reserves worden gebracht 

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen 

EMU Saldo Lokale Overheid 202.354 124.462 -129.800 

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting 35.000 
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Paragrafen 

3.0 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Reserves 

Algemene reserve GGD Flevoland 
De algemene reserve van de GGD wordt gevormd uit de toevoegingen en onttrekkingen na resultaat
bepaling van de uitvoering van de gemeentelijke basistaken, gemeentelijk pluspakket en de markttaken. 
Teneinde de risico's adequaat af te dekken zou de algemene reserve een hoogte dienen te hebben 
van 4 % van de baten van het boekjaar. 
De algemene reserve, inclusief verwerking voorlopig resultaat, bedraagt C 2.037.439 (7%) 
en is daarmee hoger dan 4%. 

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 bestemminqsreserve opgenomen. 
Door de invoering van het 1KB is de verwachting dat deze reserve zal afnemen. 

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. 
In afwijking op het BBV wordt hier aangesloten bij de verantwoordings-systematiek van de Nederlandse 
Zorgautoriteit en is dit een reserve in plaats van een voorziening. 

Reserve v .0 .w,S (Verbinden Doen We Samen) 
Conform bestuursbesluit maart 2017 wordt deze reserve ingezet voorde financiering van relatiebeheer 
en vernieuwende activiteiten vanuit het thema "GGD op reis". 

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 
Asielzoekers de bestemming heeft om aan eventuele WW verplichtingen te kunnen voldoen. 
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 de reserve als toereikend beschouwd om 
de afbouw mee te kunnen financieren. 

Voorz ien ingen 

Voorziening rechtspositionele consequenties 
Het financiële risico, volgend op het besluit de logopedie taken a f te bouwen en de kosten als 
gevolg van interne reorganisatie zijn hierin opgenomen. 

Voorziening gebouwen 
De voorziening voor groot onderhoud wordt gedoteerd op basis van het lange termijn onderhoudsplan. 
De werkelijke onderhoudskosten worden ten laste van deze voorziening gebracht. 

De meerjarenonderhoudsplanningen worden jaarlijks geactualiseerd. 

Voor de jaren 2018-2026: totaal MJO 

Lelystad 431.083 
Almere 431.638 
E'loord 141.980 
Totaal 1.004,701 

Stand voorziening per 1.1.2018: 440 081 
Te doteren per jaar; 62.736 
Afgerond opgenomen in begroting 62.500 

Voorziening Autooulse 
De rtartmassageapparatuur "autopulse" is aangeschaft met toestemming van het Nza. Voor de 
financierino van de lasten welke zich over 5 boekjaren uitstrekken is uit de reserve aanvaardbare 
kosten, conform bestuursbesluit, in 2014 een voorziening gevormd. 

Voorziening electrische brandcards 
Vanwege duurzame inzetbaarheid van de medewerkers worden de brancards in de ambulances 
gefaseerd vervangen door electrische 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. 
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Paragrafen 

3.0 W e e r s t a n d s v e r m o g e n en r is icobeheers ing 

Voorgestelde Beoogde Beoogde 
Stand bestemming Stand bestemming Stand bestemming Stand 

Rese rves 31-dec-16 2017 ' 31-dec-17 begr. 2018 31-dec-18 begr. 2019 31-dec-19 

Alaemene reserve 

Reserve GGD Algemeen 1.910.594 126.845 2.037.439 147.032 2.184.471 19.380 2.203.851 

Bestemminqsreserve. 
Reserve Verbinden d.ien we samen 354.900 -227.248 127.652 -127.652 0 0 
Reserve Innovatiefonds 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 
Reserve aanvaardbare kosten RAV 3.012.348 -106.684 2.905.664 2.905.664 0 2.905.664 
Reserve vakanl ierechten medewerkers 555.126 40.149 595.275 -22.000 573.275 -22.000 551.275 
Reserve wachtgeld TliC 312.288 2.520 314.908 2.620 317.528 2.620 320.148 
Totaal bestemmingsMserves 4.234.662 -91.163 4.143.499 -147.032 3.996.467 -19.380 3.977.087 

Totaal reserves (= weerstandsvermogen) 6.145.256 35.682 6.180.938 0 6.180.938 0 6.180.938 

Aansluit ing met resultaat 35.682 0 0 

Reserves per ul t imo 2016 zijn conform vastgestelde jaarrekening 2016 

dotaties / dotat ies / dotat ies / 
Stand ont t rekkingen Stand ont t rekkingen Stand ont t rekkingen Stand 

V o o r z i e n i n g e n 31-dec-16 real. 2017 31-dec-17 begr. 2018 31-dec-18 begr. 2019 31-dec 19 

Voorzieningen voor vdrpl icht inqen/verl iezen/r is ico's 
Voorz. rechtspos, coi sequenties 115.376 75.376 40,000 -40,000 0 0 
Voorziening Autopulse 243.869 -87.199 156.671 -78.335 78.335 -78.335 0 

Qnderho udseqalisatie voorzie ningen 
Voorziening gebouwen 458.521 -18.440 440.081 -154.120 285.961 -20.020 265.941 

Door derden beklemde middelen 
met een specifieke a. inwendinqsncht inq 
Voorziening electrische brandcards 92.799 92.799 69.231 162.030 47.055 209.085 

Totaal voorzieningen 817.765 -88.216 729.551 -203,225 525.326 -51.300 475.026 

Totaal reserves en voorzieningen 6.963.022 -52.534 6.910.489 203.225 6.707.264 -51.300 6.655,954 
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3.0 Weerstandsvermoiien en r isicobeheersing 

Risicoparaoraaf 
RISICO'S X 1,000 

9 
10 
11 
12 

Financ ien & Bed r i j f s voe r i ng 

Huisvesting 
Zlekleveizuun 
Inzetbddrheid «ersdruk 

Klanten 

Plustaken 167 Almere 
Vraaguitval pl staken excl JGZ Almeie 
Vraaguitval m . t k t u k e n excl, RAV 
Vraayuitvdi R> V FUvoland 
RijksVaccmati. Programma 2018 2019 

Interne en e . te rne ontwikkelingen 

Schaalnadeel Meldkamer 
Samemwridng RAV/Regio Goo &vecht 
Scenano Loka a Verbinamg 
Sainenweikin., Vemglieidsregio Fievoiand 

Omschniving van het nsicg 

Leegstand huisvesting 
Kosten langdurig zieken 
Kwetsbaarheid gespecialiseerd personeel 

Er is nog geen pestemmingsreserve gevormd 
Subsidiebesctiikkingeii eind 2018 afgegeven 
o,a, TBC MRU, mogelijke aanbesteding Arrestantenzorg, PGA 
Ondersteunende dienst tbv RAV Flevoland 
Extra vaccinatie en informed consent 

Financieel tekort d,y,v. uitstel nieuwe meldkamer 
Harmonisatie werkwijze & toerekening Gooi&Vecht 
Relatiebeheer gemeenten 
Investering ICT infrastructuur 

Som van de i isico s door algemene reserve te dekken 

Stand reserve (na löeoogde) bestemming resultaat 2017) 
waarvan Algemene Reseive 
Mmiinumnivecu: 4 % van baten resp, 10% voor RAK RAV 
Beschikbare n serxe voor risico afdekking 

üokkmgspero ntage algemene reserve 

max effect 

200 
231 
200 

287 
6,778 
4.571 
1,165 

10U 

423 
600 
195 
222 

(K ) 
kans 

50% 
30% 
30% 

25% 
5% 

10% 
5% 

50% 

8 0 % 
50% 
50% 

5% 

risico (R )  
(KxE) 

100 
69 
60 

72 
i 19 
457 

58 
50 

338 
300 

98 
I 1 

1 9 5 2 

Algemene 
Reserve 

100 
69 
60 

339 
457 

58 
50 

1.242 

Bestemmings
reserve 

JGZ Almere 

2.352 
2.037 
1.102 
1 251 pm 

1 0 1 % pm 

72 

72 

Reserve 
Aanvaardbare 

Kosten RAV 

338 
300 

638 

2.906 

1.522 
1.384 

217% 
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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). 

L Huisvesting: leegstand. 
Locatie Noordoostpolder Nagelerweg, 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. 

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. Plustaak JGZ Almere 
Voor deze taak is in 2017 nog geen toestemming om een bestemmingsreserve aan te houden. 

5. 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. 

5. 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 5. 

7. 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 ondersteunden diensten. In aanloop naar de 
aanbesteding/verlenging vergunning 2020 zal de kans op dit risico toenemen. 

8. RijksVaccinatieProgramma 
Vanaf najaar 2018 komt er een extra vaccinatieronde voor 14-jarigen voor de Meningokokken 
ACWY vaccinatie. Tevens wordt vanaf 2019 verplicht een informed consent ingevoerd. In 2018 zal 
de extra vaccinatie vergoedt worden door het RIVM. In 2018 resteren middelen doordat het reeds 
opgenomen bedrag in gemeentelijke bijdrage nlet in 2018 wordt ingezet. Dit incidentele overschot 
kan worden aangewend voor de dekking van voornoemd risico in 2019. 

9. Schaalnadeel Meldkamer 
Het voortdurende uitstel van de gezamenlijke Meldkamer Midden-Nedertand 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). 
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10. 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. 

11. Scenario Lokale Verbinding 
In de begroting 2019 is het scenario Lokale Verbinding als plustaak opgenomen. Besluitvorming, 
per gemeente, over deze plustaak vindt in het laatste kwartaal 2018 plaats. Vanwege de 
onzekerheid in financiering is deze taak als risico opgenomen. 

12. Samenwerking Veiligheidsregio Flevoland & Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek 
De ICT van de Brandweer wordt al diverse jaren ondersteund door GGD Flevoland. Een 
verdergaande samenwerking tussen de Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek en Flevoland kan 
vraaguitval veroorzaken op deze taak. 

15 



Kengetallen 

Verloop van de kengetallen 

Kengetallen: 

netto schuldquote 
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
solvabiliteitsrislco 
structurele exploitctieruimte 

Realisatie 
2016 

Realisatie 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

3% 
3% 
39% 
-3% 

1 % 
1 % 
4 1 % 
-2% 

2% 
2% 
40% 
2% 

2% 
2% 
40% 
2% 

Toelichting kengetallen 

Netto Schuldquote 

De netto schuld quote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de GGD ten opzichte van de eigen middelen. De 
netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De vaste schulden 
zijn In de afgelopen jaren nog verder afgenomen. De netto schuldquote is fors lager dan de signaalwaarde van 100% welke 
de VNG hanteert, hoven een waarde van 130% is waakzaamheid geboden omdat er dan sprake is van een te hoge schuld. 
GGD Flevoland heeft geen verstrekte leningen aan derden. Dat betekent dat beide genoemde kengetallen, zonder deze 
correctiefactor, gelijk zijn aan elkaar. 

Solvabiliteitsrislco 

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de 
solvablliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Onder het eigen vermogen 
verstaan we de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves en het resultaat uit het overzicht baten en lasten. 
Door geplande ont: rekkingen aan de bestemmingsreserves zal de reserve in de komende jaren wat dalen. Tegelijk wordt 
gestreeft een stabiel eigen vermogen te behouden, passend bij het bedrijfsrisico. 

Structurele explo it a tje ruim te 

Voor de structurele exploitatieruimte geldt een norm in die zin dat structureel evenwicht voor het begrotingsjaar een 
voorwaarde is vanuit de provincie voor het toepassen van repressief toezicht. Dit betekent dat structurele lasten inclusief 
structurele toevoecjingen aan bestemmingsreserves maximaal gelijk mogen zijn aan de structurele baten inclusief 
structurele onttrekKingen aan bestemmingsreserves. Het saldo van structurele baten en lasten wordt nominaal 
weergegeven, en als percentage van de totale baten. 
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Paragrafen 

3.1 Financiering 

Algemeen 

Overeenkomstig de uitvoering van de wet FIDO wordt Di] overschrnden van de limiet 
de modelstaat aangeboden aan de toeeichthouder, de Provincie Flevoland. 
GGD Flevoland heeft vanaf 2009 geld uitstaan bi] BNG Vermogensbeheer. 
Dit betreft ee" 9NG Fido Kapitaalmarktseiect Absoluut Rendement Tranche A uitzetting. 
Tekorten aan liguide middelen worden afgedekt middels het aantrekken van 
kasgeldleningen en het gebruiken van de kredietlimiet overeenkomstig het kort-krediet arrangement. 
Activa worden door middel van geldleningen op middellange en lange termijn gefinancierd. 
In 2017 is een qeactualiseeroe Financiële Verordening door het bestuur vastgesteld 

Kasgeldlimiet 

De gemiddelde stand van de netto vlottende schuld t.o.v. de kasgeldlimlet wordt in dit overzicht getoond. 

l e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 
Omvang begroting per 1 jan 2017 
(= grondslag) 

(1) Toegestane kasgeldlimlet 
I r procenten van dc grondslag 
[r bedrag 

(2) Omvang vlottende korte schuld 
Oogenomen gelden < jaar 
Schuld m rekening courant 
Gestorte gelden door derden < jaar 
Der vaten contracten 
Overige geldleningen niet i i jnde vaste schuld 

(3) Vlottende middelen 
Contante gelden in kas 
Tegoeden in rekening-courant 
Overige uitstaande gelden < jaar 
Der vatencontracten 

(4) Toets kasgeldlmiet 
Totaal netto v.ottende schuld 
Toegestane kasgeldlimiet ( I ) 

Tekort 
Ruimte 

42.758.913 42.758.913 

8,2% 
3.306 231 

3.353.344 

8,2% 
3.506.231 

3.571.712 

42.758.913 

3,2% 
3.506.231 

3,352.401 

42 758.913 

8,2% 
3.506.231 

4.304.301 

6.943.132 

-3.589.338 
3.506 231 

7.095.559 

i.436.206 

-2.354 494 
3.506.231 

0 
S.370.725 

6.874.557 

-3.522.156 
3.506 231 

7.028 387 

8.862.798 

-4.558.496 
3.505.231 

3 064.727 

Renter is iconorm 

De berekening van de renterisiconorm en de ruimte onder de -entensiconorm wordt 'n dit overzicht getoond. 

Jaar t 
2019 2020 2021 2022 

(1) Renteherzieningen 
(2) Aflossingen 

(3) -enterisico (14-2) 

Berekening renterisiconorm 
(4a) Segrotingstotaal 
(4b; Percentage -egelmg 
(4) lenterisiconorm (4a x 4b) 

(5d) R j imte onder nsiconorm (4-3) 
(5b) overschrijding risiconorm (3-4) 

413 358 228 358 98.358 98.358 

413 358 

42.758.913 
20% 

8.551.783 

3.551 783 

223.358 

42.758.913 
20% 

3.551.783 

3.551.783 

98 358 

42.758.913 
20% 

8.551.783 

8.551.783 

98.358 

42 758.913 
20% 

8.551.783 

3.551.783 

Wet financiering decentrale overheden art, 2 minimumbedrag renter slconorrr • 2,500,000 

Kasbeheer 

De GGD Flevoland streeft naar een zo klem mogeliike contante qeldhoeveelheid. 
Voor de atdeling reizigersvaccmaties is het contante geldverkeer In principe afschaft. 
Alle transacties verlopen yia de PIN en eenmalge machtigingen. 
Representatieve en oersone e uitgaven worden gedeclareerd en per bank oetaald. 

Organisatie 

Bij alle financiële transacties worden de vereiste functiescheidingen in acht genomen. 

Informatievoorziening 

Er wordt gewerkt met een -naandeliiks üguidlteitsoverzicht, waarop debiteuren- en crediteurenanalyse, 
oanksaidl en verplichtingen van aangegane geldleningen, salarisbetalingen en afdrachten zgn vermeld. 
Daarnaast zijn de vaste inkomsten en beschikkingen van inkomsten in het overzicht oogenomen. 
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Paragrafen 

3.2 Bedrijfsvoering 

Bedrijfsvoering algemeen 

De GGD kent een deelprogramma "Algemene Dienst". Het deelprogramma bundelt de bestuurlijke 
ondersteuning, de directievoering en de beleidsontwikkeling met de ondersteunende processen 
financiën, personeelszaken, ICT/DIV, facilitaire zaken en huisvesting. 

Ter zake 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. De procedures en regelingen worden getoetst conform 
het HKZ-kwaliteitssysteem; het beleid met betrekking tot de informatieveiligheid volgt de 
richtlijnen van NEN7510. 

Financiering 

Naast activiteiten die de GGD in opdracht van het collectief van de gemeenten uitvoert, kent de 
GGD ook "plustaken" in opdracht van afzonderlijke gemeenten. In de begroting 2019 is een 
overzicht van deze plustaken 2019 opgenomen met daarin een inschatting op basis van de meest 
recente informatie. De formele vaststelling van de bijbehorende subsidiebeschikkingen vindt in het 
najaar 2018 plaats. Opdrachten aan de GGD vanuit de gemeente Almere in diens rol al 
centrumgemeente zijn als "plustaken" opgenomen. De subsidie voor JGZ Almere die in 
samenwerking met Zorggroep Almere wordt uitgevoerd, is als plustaak verantwoord door de GGD. 

De begroting 2019 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. Met ingang van boekjaar 2014 is ook een 
samenwerkingsafspraak gemaakt voor wat betreft het gezamenlijk gebruik van centrale ICT-
infrastructuur, De samenwerkingsafspraak hierover betreft de periode 2014 t/m 2017. In de 
begroting 2019 Is rekening gehouden met vernieuwing van de afspraken met de brandweer 
Flevoland. Er is overleg met de brandweer Flevoland om deze samenwerkingsafspraak uit te 
breiden naar de periode 2018 t/m 2020, in samenwerking met de brandweer Gooi & Vechtstreek. 

De ambulancehulpverlening wordt door de GGD uitgevoerd conform wet- en regelgeving in de zorg. 
Dlt brengt met zich mee dat de tariefstelling, afrekening en rapportages via zorgverzekeraars 
verlopen. 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 zijn in 
2018 nog onderwerp van gesprek. Een en ander hangt samen met de vertraging van de vorming 
van een regionale meldkamer samen met Utrecht en Gooi & Vechtstreek. 

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 begroting 2019 kent, naast de bekende presentatie conform BBV, een specificatie van kosten 
conform de administratieve richtlijnen iv3/iv4. 

De GGD Flevoland werkt met schatkistbankieren. De aanschaf van vaste activa zal in beginsel met 
lang (eigen of vreemd) vermogen worden gefinancierd, om balansverhoudingen gezond te houden. 

Als veldnorm houdt GGD Flevoland 4% eigen vermogen aan voor algemene risico's van 
bedrijfsvoering en toetst het surplus aan specifieke risico's in de risicoparagraaf. 
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Huisvesting 

Vanwege de druk op de beschikbaarheid van huisvesting in Almere is (op tijdelijke basis) een extra 
kantoorfaciliteit gehuurd. De planning is om in een periode van 3 jaar met aanbouw de locatie 
Boomgaardweg Almere op de noodzakelijke omvang te brengen. 

De lage benutting van (vooral) de locatie in de Noordoostpolder maakt het noodzakelijk huurders 
aan te trekken. In de begroting 2019 is de opbrengst verhuur verrekend. 

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. De GGD werkt hiertoe samen met ketenpartners en is ook 
landelijk actief. 

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 (o.a. Veiligheidsregio). 

Om te kunnen voldoen aan verscherpte regelgeving met betrekking tot persoonsgebonden 
informatie (Europese en Nationale wetgeving) en met betrekking tot informatieveiligheid 
(NEN7510) beschikt de GGD vanaf 2018 over een Functionaris Gegevensbescherming. 

Personeelszaken en organisatieontwikkeling 

In het verlengde van de samenwerkingsafspraken met de ambulancedienst Gooi & Vechtstreek, 
koerst de GGD op verdere samenwerking met de regio Gooi & Vechtstreek. De uitwerking hiervan 
is niet opgenomen in de begroting 2019. 
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Verbonden partijen 

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de 
gemeenschappelijke regeling een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang 
is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, dan 
wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet 
nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig, indien er zeggenschap bestaat uit hoofde 
van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. 

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 hebben zeggenschap in de samenwerking middels bestuurlijke 
verbondenheid. GGD Flevoland heeft geen vermogen in de verbonden partij. 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. 1 

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. Deze organisatie 
voldoet aan het kenmerk van verbonden partij door het financiële belang welke beide 
gemeenschappelijke regelingen met elkaar hebben. Er is sprake van uitvoering van 
werkzaamheden in opdracht van de Veiligheidsregio, waarbij deze zich verplicht de 
overeengekomen betalingen daarvoor te voldoen. GGD Flevoland heeft geen vermogen in de 
verbonden partij. 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. 

Eventuele frictie is voor rekening van gemeente Almere. 

20 



13-4-2018FIN 21 



4.0 Geprognost lceerUe beg in - en e indba lans  

Act iva 

v a s t e ac t iva 

Matenaie <aste_jctivi! 
rnvestennger met een eccnomtscn ^ut 

Totaa l vas te ac t iva 

31-dec-17 
C 

7.072,530 

7 .071 .530 

J I dec 13 

e 

6.9U.007 

31-dec-19 
C 

V lo t tende ac t i va 

«iemnaeD-fsMfitïBtscüs iamiiifl-<jur 
Vordennge" op openba-s lichamen 
Uitzettingen in 's Rijks schatk st 
Ovenge vorcerinqen 
Overtge j i tzett ingen 

<as- en Barksa ai 

Ovet igpenfle üfi l ixa 
Mog te ontvangen voorscnotöeclragen 
overneidsiichairen 
Vooruitbetaalde bedi aqen 
Nog te or-tvangen gedragen 

To taa l v l o t t e n d e ac t i va 

975.793 
4 840 .513 
1.836.094 

24C.227 

323.9/2  
501 902  
194.015 

8.912.515 

975793 
4.340.513 
1.336.094 

323.972 
501.902 
194.315 

240 227 

975.793 
4 840.513 
1.336 094 

32 3.972  
501 902  
194.015 

Totaa l Generaal 15.825.522 
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Passiva 

vaste Passiva 

bgen vermoaeo 
Algemene reserve 
ae^temmmgs reserves 

Gerealiseerde totaal saldo van Daten en laster 

VoacöSüiflSfiD 
Voorzieningen voor verplichtirgen/ 
verliezen/risico's 
Egalisatievoorzieningen 
Van derden verkregen middelen die 
saecttiek oesteed moeten worden 

mte_5eiuiaen fet rentMypiKigJooctiW >l ir 
Onderhandse leningen 
van binnenlandse banken 

Aansluiting balanstotaal 

Totaal vaste passiva 

31<lec-17 
C 

t.910.594 
4.234.662 

40.000 
440.081 

249.4/O 

6 180.938 

729.550 

31-dec-ia 
C 

2.037.439 
4.143.499 

285.961  

78 335 

1.920.363 

1.619.089 

31-dec-19 
C 

2.184.471 
3.996.467 

6.180.938 

265.941 

1.507.005 

1.955 040 

9.908.924 

Vlottende passiva 

Nttto yiottemit schuMtn 
mei reotetvpisihe iooctiid < l ir 
kasgeldlening 
Ovenge schulden 

voorjit ontvangen voorscnotbeorager 
•vertieidslicrainen 
vooruitontvangen tseüragen 
Nog te betalen gedragen 

Totaal vlottende passiva 

31-dec-17 
C 

1.000.000  
3.326.075 

113.821  
718 819  

1 582 122 
2,414.762 

31-dec-lS 
e 

113,821  
718,819  

1.582,122 

31-dec-19 
C 

113,821  
718,319  

1,582,122 
2,41.4,752 

Totaal Generaal 15.825.522 
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De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting 

4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Inleiding 

De begroting is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Het vernieuwde BBV is voor GR 
vanaf begroting 2018 van toepassing. 

Indexcijfer begroting 

Het indexcijfer gebruikt voor 2018 is opgegeven door de gemeente Lelystad en is gebaseerd 
op de septembercirculaire 2017 van het Ministerie van BIZA. Voor de meerjarenraming wordt 
geen indexcijfer gebruikt. 

Indexcijfer lonen en prijzen 

budget 
2019 

0,00% 
2020 

meenarenrammg 

0.00% 
2021 

0,00% 
2022 

0,00% 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de begroting 

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

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts genomen voorzover 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 
bij het opmaken van de begroting bekend zijn. 

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 jaarlijks 
terugkerende arbeidskostengerelateerde 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 arbeidskosten 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 
exploitatieresultaat 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). 

De NZa richtlijnen zijn gevolgd voor de activiteiten van de ambulancedienst en de CPA. 
Dat betekent dat in tegenstelling tot het BBV, waarin het resultaat aan een door 
derden beklemde voorziening wordt gedoteerd, hier een bestemmingsreserve aanvaardbare 
kosten wordt gehanteerd. 
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M a t e r i ë l e vas te ac t i va 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkri jgings- of vervaardigingsprijs. Sli jtende 
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 waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. 

Voor de afschri jvingstermijnen van de materiele vaste activa worden de onderstaande termi jnen gebruikt: 

Activa termijn 

bednifsgshsmsn 
Gebouwen 20 tot 40 jaar 
Verbouwingen 25 jaar 
Inrichtingen gebouwen 2,5 tot 25 jaar 

vervoermiddelen 

Mobiele röntgen, ambulances en auto's 5 tot 7 jaar  

machines apparaten en installaties 
Gebouw gebonden installaties 20 jaar 
Verbindingsnetwerk, communicatie, instrumenten 10 jaar 
Automatisermgsnetwerk, software en apparatuur 3 tot 5 jaar 
Qverigt? mat-vg?te <"aiv<> (mau.t?iljir / inrichting g g b m w g n ) 
Meubilair 15 jaar 

F i ^ l e af?i;hri1vlnq 
Met ingang van 2016 is de GGD Flevoland belastingplichting voor de VPB. De fiscale afschri j f termijnen 
wijken af van de bedrijfseconomisch gehanteerde. 
Gebouwen 5 0 % afschrijven over een periode van 30 jaar 
Alle overige activa 5 jaar 

De (vervangings)investeringen zullen gefinancierd worden uit de vri jgevallen afschri jvingen, de algemene reserve 
(boven het niveau van 4 % van de jaaromzet) en nieuw aan te trekken geldleningen. 

V o o r z i e n i n g e n 

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 ter zake geformuleerd z i jn . 

B a t e n e n l as ten 

De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten of daarmee geli jk te stellen middelen 
berekend aan de hand van de voorschriften voor de bekostiging / subsidiëring, danwel voor wat betreft 
de overige opbrengsten gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde 
goederen of diensten. 

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. 

Voor de RAV onderdelen ambulancehulpverlening en de centrale post ambulancevervoer wordt het 
verschil tussen de werkeli jke kosten en de berekende 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. 

Per 1 januari 2014 is de Nza overgegaan op een nieuw financieringssysteem. Het compenseren 
via de tarieven en het boeken daarvan op de balansrekening is losgelaten. Er is nu een vast tarief 
afgesproken waar de ambulanceritten en MkA meldingen voor worden uitgevoerd. 
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4.2 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 

Realisatie Begroting Begroting meerjarenraming 
2017 2018 2019 2020 2021 " 2022 

Fte 
Algemene dienst 45 46 45 45 45 45 
Gezondheid 151 151 151 151 151 151 
RAV, MKA/MKB en GHOR 151 161 163 163 163 163 
Totaal Fte 347 359 359 359 359 359 

Salariskosten 26.211.584 25.987.178 26.934.613 26.934.613 26.934.613 26.934,613 
Indirecte personeelskosten 1.405.285 1.385.071 1.432.469 1.432.469 1,432.469 1,432.469 

Totaal 27.616.869 27.372,249 28.367,082 28,367.082 28,367,082 28.367.082 

Kosten per f te 79.670 76.259 78.942 78.942 78.942 78.942 
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De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting 

4.3 Investeringen met een economisch nut 

Gezondheid 
RAV& GHOR 

Algemene dienst publieke gezondheid 

Totaal 

Realisatie Begroting Prognose Begroting 
2017 2018 2018 2019 

€ C C 

meerjarenraming 
2020 2021 2022 

C e c 
452.666 581.748 202.100 83.300  
566.128 1.185.899 1.023.000 993.700  
879.950 964.931 565.800 682.800 

83.300 117.300 
595.400 864.400 
498.948 1.197.800 

G 1.898.744 2.732.578 1.790.900 1.759.800 1.211.648 2.395.900 

Op te nemen geldleningen 0 
Afschrijvingen 1.850.213 2.058.267 2.069.718 1.966.662 1.681.300 1.772.305 1.909.471 
Algemene reserve excl. minimumniveau 491.846 585.569 493.494 gm gm grr_ 

Totaal 1.850.213 2.550.113 2.655.287 2.460.156 1.681.300 1.772.305 1.909.471 
Saido -6S1.369 77.291 -669.256 78.500 -12.505 -697.823 

4.4 Overzicht geldleningen 

Bedrag per 1 januari 
aflossing leningen 
Op te nemen leningen 

Realisatie Begroting Prognose Begroting 
2017 2018 2018 2019 

€ e c 

meerjarenraming 
2020 2021 2022 

€ € € _ 

2.847.078 2.333.721 2.333.721 1.920.363 1.507.005 1.278.648 1.180.290 
-513.358 -413.358 -413.358 -413.358 -228.358 98.358 98.358 

0 0 0 0 

Stand ultimo boekjaar 2.333.721 1.920.363 1.920.363 1.507.005 1.278.648 1.180.290 1.081.932 

4.5 Overzicht van de kapitaallasten en toegerekende rente 

Realisatie Begroting Prognose Begroting 
2017 2018 2018 2019 

e e e 

meerjarenraming 
2020 2021 2022 

Lasten 

Rente 
- Rente (aangegane) langl. geldleningen 
- Rente van de in de kas van de organisatie 

gestorte langlopende waarborgsommen 
- Rente (aangegane) kortl. geldleningen 
- Toegerekende rente over eigen vermogen 
- Renten oo overig vreemd vermogen 

Overiae goederen en diensten 
- Toege-ek. kosten v.h. sluiten van geldlen. 

- Kst uitbet. afosb.gest.obi. en ve-v. rentec. 

Toev. aan fondsen vcor premielemngen 

Overgeb. rente wegens aantr. van extra kasmidd. 

Afschrijvingen 

Totaal Lasten 

Baten 

Rente van verstrekte kortl. geldleningen 

Ove'geb. rente belegging overt, kasmidd. 

Vrijval uit fondsen voor premieleningen 

Dooroer. kap.ln aan functies, kstpl. en inv. 

Totaal baten 

Totaal kapitaallasten 

82.542 79.274 79.274 72.803 66.333 60.992 56.300 

1.850.213 2.CS8.267 2.069.718 1.966662 1.681.300 1.772.305 1.909.471 

1.932.755 2.137.541 2.148.992 2.039.465 1.747.633 1.833.297 1.965.771 

0 0 0 0 0 0 0 

1.932.755 2.137.541 2.148.992 2.039.465 1.747.633 1.833.297 1.965.771 
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5.0 Kwantitatieve gegevens bevolking 

De inwoneraantallen per 1/1/2017 en 1/1/2018 cf. opgave CBS worden gebruikt ats rekenaantallen 
inwoners begrotingsjaar 2018 resp. 2019. 

Aantal inwoners 1-1-2017 1-1-2018 

Almere 200.954 203.997 1,51% 
Dronten 40.745 40.757 0,05% 
Lelystad 76.970 77.378 0,53% 
Noordoostpolder 46.557 46.612 0,12% 
Urk 20.220 20.523 1,50% 
Zeewolde 22.459 22.392 -0,30% 

totaal 407.905 411.669 0,92% 

Rekenaantal inwoners begroting 2018 2019 

Almere 200.954 203.997 1,51% 
Dronten 40.745 40.767 0,05% 
Lelystad 76.970 77.378 0,53% 
Noordoostpolder 46.557 46.612 0,12% 
Urk 20.220 20.523 1,50% 
Zeewolde 22.459 22.392 -0,30% 

totaal 407.905 411.669 0,92% 
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Bijlage 1 Plustaken gemeenten 
Begrot ing 2019 

omschri jv ing financier bestuurs-
begroting 2018 •rognose 2017 

bestuurs-
begroting 2019 

Centrale toegang Centrumgemeente 195.000 195.000 305.000 
Toeqangsbepaling gak- en thuislozen Cen fumqemeen te 50.000 80.000 
Toeleiding beschermd wonen Centrumgemeente 443.424 443.423 502.380 
Nazorg ex-gedetineerden Cerit- i . mgemeente 138.500 188.507 188.500 
Opschalmgsmodel Centrumgemeente 229.000 299.512 302.000 
Centrum Seksueel Geweld Centrumgemeente 131.250 111.678 106.891 
Meldpunt Vangnet en Advies mel. expert team Centrumgemeente 421.750 421.750 465.000 

-•".iing ^eg onaai Meldpunt Centrumgemeente 53.906 
Toezicht WMO Centrumgemeente 77.366 9 7.969 77.366 
subtotaal Centrumgemeente 1.746.290 1.891.746 1.947.137 
Groen & gezonde verbinding Almere 7.278 16.780 
JOGG Almere 24.980 
Nazorg ex-gedetineerden jeugdigen Almere 50.000 50.000 50.000 
Voorkoming huisuitzett ingen Almere 45.540 45.540 7.770 
Verwarde personen Almere 1 )7.812 
Persoonsgerichte aanpak Almere 74.058 
Opv- en gezinsondersteuning incl ATA en VS Aimere 617.206 546.515 
JGZ Q-4 (ZGA) Aimere 4.512.455 3.773.325 4.530.904 
Plusproducten JGZ 2.632.413 
Digitale verwijswijzer Aimere 880 
Operationeel Proiectleiderschap ESAR Almere 31.000 31.000 
Versterking van jeugd in wi jk teams Almere 752.891 628.214 
Medewerkers Jeugdhulp Almere 776.344 869.560 
Frictiekosten IGZ Almere 182.577 
Inspecties k nderopvang Almere 500.000 465.120 609.416 
SMW Aimere 153.100 153.100 
Logopedie Almere 80.600 80.600 
Statushouders 126.636 
Scenario Lokale Verbinding Almere 96.63C 
subtotaal Almere 7.519.136 6.985.325 8.125.783 
Plusproducten Dronten 72.498 91.779 115.408 
Sociale kaart Dronten 16.300 
Statushouders Dronten 10.380 
Inspecties Kinderopvang Dronten 47.558 39.456 5 ' •64 
Toezicht WMO 
Scenario Lonale verbinding 

Dronten 14.538 10.561 14.538 
Dronten 19.311 

subtotaal Dronten 134.604 168.476 207.021 
Office 365 Jeugd- en gezinsteams Lelvstad 74.781 73.973 
Nazorg ex-gedetineerden Lelvstad 40.000 40.332 40,775 
Personrsgerichre aanpak Lelystad 44,353 
Plusproducten ^elystad 298.240 265,972 351.143 
Statushouders ^elystad 40.482 
Insper t i f s kinderopvang .elystad 142.272 138.096 155,000 
Toezicht WMO Lelystad 28.203 20.386 28 . . ^ i 

36.653 Scenario Lokale Verbinding Lelystad 
subtotaal Lelystad 583.496 579.241 656.127 
Plusproducten NOP 277.024 303.908 313.440 
Statushouders NOP 30.102 
Toezicht WMO NOP 17.804 12.773 17.804 
Inspecties kinde-opvang NOP 36.016 84.720 94.915 
Scenario Lokale Verbinding NOP 22.079 
subtotaal NOP 380.844 431.503 448.238 
Regisseur sociaal netwerk Urk 71.170 76.253 52.400 
Plusproducten Urk 10.264 26.790 12.548 
Statushouders Urk 6.747 
Inspecties kinderopvang Urk 25.968 16,300 29.632 
Toezicht WMO Urk 8.251 5.333 8.251 
Scenario _okale Verbinding Urk 9.721 
subtotaal Urk 115.653 132.423 112.602 
Marietje kesseis Zeewolde 59.364 31.428 
Maatwerk en plustaken Zeewolde 135.702 121.519 126.505 
Statushouders Zeewolde 5.747 
Inspecties kinderopvang Zeewolde 38,640 34,752 39,043 
Toezicht WMO Zeewolde 3,682 6,188 8,582 
Scenario Lokale Verbinding Zeewoide 10,607 
subtotaal Zeewolde 242.388 200.634 184.837 

jTotaal 10.722.4111 10.389.347] 11.681.745 
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Bi j iage 2 Product iebegrot ing 2019 

Omschri jving 
Begroting 

2019 

A G Z 

Team Infectieziekten 
Consulten Reizigersvaccinaties mei, herhalingen 8.000 
Consulten SOA 4.800 
Casussen Centrum Seksueel Geweld (acuut en met acuut) 105 
Meldingen Infectieziekten A, B en C 230 
TBC patiënten 30 
Team OGGZ 
Meldingen Vangnet & Advies - nwe reguliere meldingen 
Meldingen Centrale Toegang Flevoland 305 
Toegangsbepaling Beschermd Wonen: nieuwe meld'nqen 404 
Team Milieu & Hygiene 
Regulier onderzoek Kinderopvang 490 
Naderonderzoek Kinderopvang 150 
Nieuwe meldingen Kinderopvang (kindercentra en gastouderopvang) 225 
Vragen/meldingen Milieu UO 
Vragen/meldingen THZ 85 
Forensische geneeskunde 
Medische dienstverlening arrestanten (incl. tel 1.335 
Lijkschouw (nno en no) 148 
Letselbeschrijvingen 272 

J G Z 

Rijksvacclnati» 
Vaccinaties 9-jarigen, HPV, PGA en mhaalvaccinaties 13.719 
Jeugd 
Activiteiten uniform 
PGO qr 2 (5 jarigen) 5.224 
PGO gr 7 (10 jarigen) 5.435 
PGO klas 2 VO (14;.) 5.771 
PGO klas 4 VO (16].) 5.777 
PGO speciaal onderwijs 1.132 
Vervolgconsulten/PGO op indicatie 8.635 

B & O 

Beleid & Onderzoek 
Aantal gehouden voorlichtinqsbiieenko-nsten 100 
Aantal uitgeleende lesboxen mondgezondheld 40 
Gebitsonderzoek SO scholen 
aantal opgeleverde onderzoeken/publicaties 
Adviesgesprekken gemeenten L2 

R A V / C P A 

RAV 
Declarabele ritten: A1/A2 15.300 

4.000 

Al overschnjdinq 15 mm. grens v.a. melding 5% 
Centrale Post Ambulancevervoer 
CPA vervoersopdrachten (aantal) excl. OVD 26.800 
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Bijiage 3 Toelichting doorberekening Algemene Dienst 

Begroting 2018 Begroting 2019 

Subtotaal kosten 7.117.087 7.582.666 

Omzet taken gemeenschappelijke regeling 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Doorberekende kosten aan afdelingen 
Organisatieoverhead ZGA 
Doorberekende kosten aan afdelingen axel. 2GA 
Omzet markttaken en subsidies 

3.117.615 
74.781 

4.515.474 
-855.431 

3.660.043 
264.647 

3.146.385 
211.780 

4.622.603 
-861.809 

3.760.794 
463.708 

Subtotaal opbrengsten 

Subtotaal resultaat 

7.117.087 7.582.666 

0 

Specificatie doorberekening aan afdeling; 

AGZ 
JGZ, waarvan; 
JGZ Almere (ZGA&GGD) 
JGZ GGD 
RAV & meldkamer 
GHOR 

Totaal 

974,037 
1.905.213 
1.458.066 

447.147 
1.246.961 

389.253 

4.515.474 

976.190 
1.979.447 
1.517,406 

462.041 
1.297.146 

369.820 

4.622.603 
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Bijiage 4 Overhead, taakvelden, indicatoren/kengetallen 

Kosten van Overhead 

Begroting 
2018 

€ 

Programma Gezondheid 
Programma RAV & GHOR 
Kosten Overhead 

Subtotaal kostenrekeningen 

Omzet taken gemeenschappelijke regeling 
Omzet taken pluspakket gemeenten 
Omzet markttaken en subsidies 

Subtotaal omzet 

Saldo van baten en lasten 

19.227.767 
14.682.958 
5.220.471 

40.131.196 

-7.526.079 
-10.722.411 
-21.624.054 

-39.972.544 

158.652 

Beleidsind ica toren 

Formatie 
Bezetting 
Apparaatskosten 
Externe inhuur 
Overheadkosten 

Begroting naar taakvelden 

0,88 
0,84 

14,75 
4% 

15,5% 

C.1 Bestuur 
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 
0.4 Overhead 
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 

totaal 

kosten 
896.280 

59.350 
5.298.204 
3.066.736 
6.596.987 

900.779 
775.344 

1.465.884 
20.970.632 

40.131.196 

baten 
737.627 

59.350 
5.298.204 
3.066.736 
6.695.987 

900.779 
776.344 

1 465.884 
20,970.632 

saldo 
158.552 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

39.972.543 158.652 
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1.0 Vaststelling jaarrekening 

Het algemeen bestuur {hierna het bestuur) heeft de jaarrekening 2017 met een voordelig 
totaal saldo van baten en lasten van : £ 35.682 vastgesteld in de 
openbare vergadering van d.d. 21 juni 2018. 

Ondertekenina 

Voorzitter Almere R.H.M. Peeters 

Secretaris GGD Revoland C. Verdam 

Bestuursleden NOP 

Lelystad 

Urk 

Dronten 

Zeewolde 

H. Bogaards 

J.W. Sparreboom 

F. Brouwer 

P. van Bergen 

W. Prins 
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J a a r v e r s l a g 

2.0 Dirgctiepgr^graaf 
GGD Flevoland en haar medewerkers hebben zich in 2017 wederom professioneel ingezet om bij te 
dragen aan een gezonder Flevoland. Onderstaand zijn per afdeling de highlights van 2017 te lezen. 

1. Algemene Gezondheidszorg (AGZ) 
De afdeling algemene gezondheidszorg (AGZ) zet zich in voor de algemene gezondheid van de 
inwoners van Flevoland. AGZ werkt op vele terreinen waaronder infectieziektebestrijding, openbare 
geestelijke gezondheidszorg, forensische geneeskunde, milieu en hygiëne, en voert toezichtstaken 
uit voor kindercentra en de WMO. AGZ past zich continu aan de veranderende omgeving aan, 
waardoor er nieuwe taken ontstaan. 

Voor de afdeling Algemene Gezondheidszorg zijn de volgende highlights voor 2017 te benoemen: 

> In 2017 is er een vervolg gegeven aan de uitvoering van het Toezicht op de WMO. Deze 
nieuwe taak Is vanaf 1 januari 2015 wettelijk belegd bij de gemeenten. Gemeenten hebben 
in het voorjaar van 2017 besloten om het toezicht op de regionale WMO-taken voor alle 
gemeenten en de lokale WMO-taken voor de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, 
Dronten, Zeewolde en Urk bij de GGD te beleggen. Deze afspraak is tot 31-12-2018 
vastgelegd. 

> Het aantal uitgevoerde inspecties Toezicht Kinderopvang is uitgevoerd conform de 
gemaakte productieafspraken. 

> Het aantal meldingen bij het Meldpunt Vangnet en Advies is in 2017 wederom fors 
toegenomen. Het gaat hier met name om meldingen van zorgwekkende zorgmijders en 
mensen met vreemd gedrag waarbij bemoeizorg ingezet wordt. 

> De landelijke aandacht voor "verwarde personen' heeft in Flevoland geresulteerd in het 
verder ontwikkelen van de pilot acute verwarde personen. Deze pilot wordt door GGD 
Flevoland aangestuurd. Met politie, GGZ-centraal, Leger des Heils en Kwintes zijn nauwere 
samenwerkingsafspraken gemaakt, die ertoe hebben geleid dat meer mensen met verward 
gedrag, bij acute crisis, sneller in beeld komen voor zorg en casusregie door de 
zorgcoördinatoren van het Meldpunt Vangnet en Advies. De toegangsbepaling voor 
beschermd wonen, welke nieuwe taak binnen GGD Flevoland vanaf 2015 is vormgegeven, 
is in 2017 verder bestendigd en uitgebouwd. 

> Door de gemeente Almere en Lelystad zijn in 2017 aan de GGD-offertes opgevraagd om de 
lokale Persoonsgerichte Aanpak te gaan coördineren. In 2018 zal OGGZ deze taak voor 
beide gemeenten gaan aanvangen. Deze taak is nauw gelieerd aan de coördinatie nazorg 
ex-gedetineerden, een taak die al door GGD Flevoland voor aile gemeenten wordt 
uitgevoerd. 

> Er is onderzoek gedaan door GGD Flevoland en nadien ook door een extern 
onderzoeksbureau, naar de stagnatie in de in- en doorstroom binnen de Maatschappelijke 
Opvang in Flevoland. Er zijn verbetervoorstellen zijn gedaan ter verbetering. Met de 
uitvoering hiervan is in 2017 een begin gemaakt. 

> Het aantal bezoekers voor de relzigersspreekuren is in 2017 wederom toegenomen. Er is 
ook een toename geweest van de bezoekers aan het Centrum Seksuele Gezondheid in 
Almere en Lelystad. Het Centrum voor Seksueel Geweld heeft in haar tweede bestaansjaar 
de werkzaamheden verder bestendigd en de samenwerking in de keten verder verstevigd. 

> Vanuit milieu en gezondheid Is er aandacht geweest voor de ontwikkelingen ten aanzien 
van Lelystad Airport. Er is nulmeting uitgevoerd inzake de luchtkwaliteit op het huidige 
vliegveld Lelystad. 

> Op het gebied van de infectieziektebestrijding waren er in 2017 geen grote uitbraken. Wel 
is veel aandacht besteedt aan de antibloticareslstentie, welke ook landelijk en 
internationaal steeds meer prioriteit vergt. Binnen de TBC bestrijding wordt steeds 
intensiever samengewerkt in de Regionaal Expertise Centrumregio Noord-Holland, 
Flevoland en Utrecht. GGD Flevoland zet landelijk drie Mobiele Röntgen Units in voor 
screening van risicogroepen (met name gedetineerden en asielzoekers) op tuberculose. 

FIN 



AGZ voert binnen de forensische geneeskunde onder meer taken uit op het gebied van de 
medische arrestantenzorg op politiebureaus en verricht lijkschouwingen bij (vermoeden 
van) niet-natuurlijk overlijden. Wij zijn in afwachting van het landelijke beleid na 
verschijnen van het rapport van de commissie Hoes, die pleit voor een splitsing van deze 
twee taken. De vraag is of de medische arrestantezorg, welke door de commissie Hoes als 
markttaak gezien wordt, in de toekomst voor de GGD behouden kan blijven. In 2018 moet 
de minister een uitspraak doen naar aanleiding van dit advies. 

2. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
De belangrijkste resultaten en inspanningen van de afdeling JGZ in 2017 waren: 

> Het RIVM is in 2017 gestopt met de vragenlijst Emovo die door de JGZ werd gebruikt voor 
de onderzoeken op het VO. In mei/juni 2017 is een pilot uitgevoerd met een nieuwe 
vragenlijst: Jij en jouw gezondheid (ontwikkeld in Amsterdam). Vanaf september 2017 
wordt deze nieuwe screeningslijst gebruikt in het Voortgezet Onderwijs met uitzondering 
van het praktijkonderwijs en het Speciaal Onderwijs. 

> De samenwerking met Icare 0-4 is verder uitgebouwd en de eerste jeugdverpleegkundigen 
van GGD Flevoland zijn bijgeschoold voor de taken In de 0-4 jarigen. 

> Er is vanaf 2017 ingezet op samenwerking met Zorggroep Almere, om krachten te 
bundelen in inhoudelijke en technische ontwikkelingen. Hierbij gaat het om onderwerpen 
zoals het testen van het landelijk schakelpunt voor het Digitaal Dossier, de inrichting van 
de nieuwe werkwijze voor het Rijksvaccinatie Programma, het contactmoment voor 
nieuwkomers en verschillende ICT-trajecten voor het digitale dossier. 

> Binnen de Noordoostpolder is samen met netwerkpartners Carrefour, Zorggroep Oude 
Nieuwe Land en de gemeente gewerkt aan een verbeterslag In de werkwijze en governance 
van de sociale wijkteams. 

> Eind 2017 is het contract met de scholen betreffende Ongewenste Omgangsvormen 
gestopt. Inmiddels is er voldoende landelijk aanbod voor scholing en training en behoort de 
ondersteuning bij calamiteiten tot de reguliere werkzaamheden van JGZ. Op verzoek van 
twee scholen wordt In 2018 gekeken of er een aanbod voor een externe 
vertrouwenspersoon voor het onderwijs kan worden aangeboden door GGD Flevoland. 

> De landelijke tendens van een tekort aan jeugdartsen heeft in 2017 niet geleid tot een 
tekort aan gekwalificeerd personeel in Flevoland. 

3. Regionale Ambulancevoorziening 
De RAV Flevoland ziet terug op een dynamisch 2017, waarin we belangrijke resultaten konden 
boeken zoals onderstaand: 

> In 2017 ontving de RAV Flevoland met gepaste trots de uitkomst van het (landelijk 
opgezet) patiënttevredenheidsonderzoek. Patiënten waardeerden de RAV Flevoland met 
een 9 (op een schaal van 1 t /m 10). 

> Met het oog op robuuste en toekomstbestendige RAV'n, zetten GGD Flevoland en de Regio 
Gooi en Vechtstreek fors in op de samenwerking tussen de RAV'n. In december 
ondertekenden de directies van beide organisaties de samenwerkingsovereenkomst. Vanaf 
dat moment was er sprake van een gezamenlijk managementteam en een gezamenlijk 
bureau voor de staftaken beleid, educatie, roosterbeheer, wagenparkbeheer, technisch 
beheer, kwaliteit en communicatie; onder leiding van één directeur. Terwijl beide RAV'n 
aan hun moederorganisaties verbonden zijn en blijven, groeit de samenwerking ook door 
op het werkterrein van de ondersteunende taken ICT, HRM, inkoop en financiën. 

FIN 



Begin 2017 heeft de RAV binnen Fievoiand de 'zorgambulance' geïntroduceerd. De 
zorgambulance wordt ingezet voor gepland vervoer van patiënten met een minder 
complexe zorgvraag. De zorgambulance realiseert een betere dienstverlening aan deze 
groep patiënten en ontlast tegelijk de spoedambulances. 
In mei 2017 werd de RAV voor het eerst ge-audit op de NEN 7510 norm. Deze audit is met 
een positief resultaat afgerond. 
Het tekort aan ambulanceverpleegkundigen werd, mede dankzij een actieve werving door 
medewerkers en team P&O, met ca 75% teruggedrongen. Roosterbeheer implementeerde 
een nieuw roosterprogramma InPlanning, voor zowel RAV Flevoland als RAV Gooi en 
Vechtstreek. 
In 2017 heeft de beheerorganisatie van de meldkamer (het Meldkamer Dienstencentrum 
van de Nationale Politie, in reactie op geconstateerde zwakke plekken doorTriOpSys in 
2016, de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) technisch weer op orde gebracht. Ook de 
inrichting van de GMK Is volledig vernieuwd. De GMK is zonder meer up-to-date! De 
meldkamer heeft daarnaast de eerste van de drie fasen voor de virtuele samenvoeging 
gerealiseerd (uitwijk). 
Ondanks realisatie van de geplande uitbreiding van de paraatheid steeg het aantal 
kwartiergrensoverschrijdingen in Flevoland tot ca. 94%. De belangrijkste oorzaak is de 
toegenomen productie. Inmiddels worden er nieuwe maatregelen geïmplementeerd om de 
prestaties te verbeteren. 

4. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) 
Het team GHOR heeft in 2017, samen met alle zorginstanties in Flevoland, wederom de 
voorbereiding op een eventuele crisis verbeterd, getoetst en geoefend. De volgende activiteiten 
zijn het vernoemen extra waard: 

> 2017 stond in het teken van de implementatie van LCMS binnen de geneeskundige kolom. 
Het doel van LCMS geneeskundige zorg (LCMS GZ), is een snellere en betere 
informatievoorziening binnen de witte kolom (o.a. ziekenhuizen, huisartsenposten, 
ambulancevoorzieningen, GGD'n en GHOR). Het eerste half jaar zijn de rand 
voorwaardelijke zaken geregeld zoals het tekenen van de overeenkomst en het opleiden 
van de functionarissen die een rol hebben in het proces van net centrisch werken binnen de 
witte keten. Sinds 1 mei 2017 is LCMS GZ operationeel en kan er tijdens opgeschaalde 
situaties net centrisch gewerkt worden. 

> Om als witte kolom goed voorbereid te zijn op het crisistype 'terrorisme', zijn er in 2017 
verschillende activiteiten georganiseerd om de operationele plannen t.b.v. 
terrorlsmegevolgbestrijding te Implementeren. Zo stonden de jaarlijkse bijeenkomsten van 
het Regionaal Overleg Opgeschaalde Ketenzorg (ROOK) en van het Regionaal Crisisteam 
Zorg (RCZ) in het teken van cybercrime en terrorlsmegevolgbestrijding. Daarnaast zijn de 
GHOR-functionarissen, door middel van e-learning en operationele oefeningen, voorbereid 
op hun taak bij een incident op het gebied van terrorlsmegevolgbestrijding. 

> In afstemming met de landelijke visie over zorgcontinuïteit, werd er gewerkt aan een 
herziening van de visie op ketenzorg en zorgcontinuïteit. Onder het motto "Verbinden doen 
we samen: een nog sterkere witte kolom in Flevoland" werden de rollen en 
verantwoordelijkheden in de zorgcontinuïteit nader beschreven. In 2017 is de 
samenwerking tussen de Veiligheidsregio Flevoland en het crisisteam van Zorgcentrum 
Buitenhaeghe en Zorgorganisatie Coloriet beoefend. 

> Tot slot zorgde de GHOR voor de paraatheid van opgeleide en beoefende GHOR-
functionarissen en de inzet bij opschaling (driemaal GRIP 1). Activiteiten op gebied van 
opleiden, trainen en oefenen (OTO) werden zowel mono- als multidisciplinair volgens 
planning uitgevoerd. En bracht het team GHOR 44 adviezen uit bij de vergunningverlening 
voor evenementen. 
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5. Bureau X: Beleid, onderzoek en directiesecretariaat 
Bureau X heeft in 2017 een diversiteit aan activiteiten ontplooit, waarbij gestreefd is naar lokale 
aansluiting en Integrale advisering. De belangrijkste resultaten zijn: 

> Per gemeente en in afstemming met de afzonderlijke gemeenten, zijn de resultaten van de 
gezondheidsmonitor Volwassenen en Senioren 2016 gepresenteerd. Deze presentaties 
geven gemeenten handvaten om lokaal gezondheidsbeleid voort te zetten, blj te stellen of 
op nieuw te ontwikkelen. 

> Om de Interne verbinding te verbeteren is een sociaal intranet geïmplementeerd. Het doel 
is om sneller intern kennis te kunnen delen en eenvoudiger te kunnen afstemmen. Deze 
doelstelling draagt bij aan het hogere doel om als GGD Flevoland beter lokale en integrale 
advisering te kunnen realiseren. 

> Samen met IVN Flevoland (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) Is een plan van 
aanpak gemaakt ten behoeve van het programma Jong Leren Eten. Dit programma wordt 
inhoudelijk vormgegeven in 2018 t/m 2020. 

> Om te komen tot een integrale advisering op concrete, inhoudelijke signalen van 
professionals In het veld, is gestart met de werkwijze van experttafels. Ingebrachte 
signalen worden, door 'experts' van de diverse teams als integraal probleem beschouwd, 
om vervolgens te komen tot een oplossing. 

> In 2017 is een gebitsonderzoek uitgevoerd bij kinderen van het speciaal onderwijs. 
> Er zijn diverse beleidsadviezen en plannen van aanpak opgesteld t.b.v. individuele 

gemeenten ter verbetering van de gezondheid en leefstijl van de inwoners. 

6. Bedrijfsvoering 
De teams Financiën, ICT&DIV, P&O en Facilitaire Zaken hebben, naast de dagelijkse continuïteit in 
ondersteuning van de primaire processen, in 2017 een groei in projectmatige trajecten. Vooral de 
nieuwe hechte samenwerking met Zorggroep Almere (Jeugdgezondheidszorg) en met de 
Ambulancevoorziening Gooi & Vechtstreek, hebben over de volle breedte geleid tot aanpassingen in 
de bedrijfsvoering en bekostiging van de ondersteunende bedrijfsvoering processen. Het 
risicomanagement op kritische processen wordt belangrijker, nieuwe wet- en regelgeving voor 
financiële verslaglegging en voor informatieveiligheid verhogen de formele vereisten aan 
rapportages. 
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3.0 Programmaverantwoord ing 

3.1 Algemene dienst 

Dit programma bestaat uit de volgende producten: 

3.1.1 Directie 
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 bestuursondersteuning, persvoorlichting, klachtenbehandeling en kwaliteitszorg. 

3.1.2 Beheer 
Binnen het product beheer worden 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&DIV) en Financiën. 

3.1.3 Beleid & Onderzoek (B&O) 

Afdeling B&O 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. Afdeling B&O Is nauw betrokken bij landelijke ontwikkelingen en ziet belang in het verbinden 
door kennis en investeren in innovatie. Daarnaast is afdeling B&O, samen met gemeenten en netwerkpartners, een partner 
in de uitvoering van preventieve programma's. Belangrijke thema's zijn onder andere overgewicht bij kinderen, mondzorg, 
vaccinatiegraad en gezondheid in de ruimtelijke omgeving. 

3.1.4 Plusproducten 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. 

PêrsenelejDezeffingjrLFTEi 

Programma Algemene dienst 

Wat heeft het Programma Algemene dienst gekost: 

begroting  
2017 

49,2 

realisatie  
2017 

45,0 

verschil 

-4,2 

begroting 
2017 

realisatie 
2017 verschil 

Baten/lasten 
Lasten 
Toerekeningen programma's 
Baten taken gemeenschappelijke regeling 
Baten taken pluspakket gemeenten 
Baten markttaken en subsidies 
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 

7.115.681 
-3.630.842 
-2.878.885 

-44.146 
-561.807 

0 

7.880.053 
-3.590.844 
-2.878.885 

-205.326 
-1.057.925 

147.072 
tekort 

764.372 
39.998 

0 
-161.180 
-496.118 
147.072 
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AfwUkingen ten opzichte van de begroting: 

Omschriivinq product resultaat 

Directie 3.1.1 225.895 
Beheer 3.1.2 -3.406 
Beleid & Onderzoek 3.1.3 -75.417 
Plus- en markttaken 3.1.4 
totaal 147.072 

tekort 
Toelichting afwijkingen ten opzichte van de begroting: 

Afwijking lasten 764.372 

Lagere salariskosten i.v.m. pensionering directiesecretaris -60.265 
Hogere kosten nieuwjaarsreceptie en kerstpakketten 20.000 
Lagere kosten servicedesk ICT -84.761 
Vacature financiën niet ingevuld -53.889 
Hogere kapitaallasten ICT 184.062 
Hogere huisvestingskosten (schoonmaak, overige huisvestingskosten) 41.007 
Kosten Relatiebeheer en GGD op reis t.l.v. Reserve Verbinden Doen We Samen(VDWS) 153.780 
Hogere telefoon- en licentiekosten ICT 82.291 
Hogere premies aansprakelijkheidsverzekering 37.587 
Lagere accountantskosten -26.236 
Lagere kosten kopieerapparatuur (na aanbesteding) -27.995 
Inrichting digitale facturering 15.750 
Inhuur P&O i.v.m. ziektevervanging 43.245 
Lagere arbokosten -30.251 
Kosten ICT projecten (Brandweer, Lelystad, COA dossiers, RAV Gooi & Vecht) 262.490 
Projecten B&O (o.a. Jong Leren eten, sociale kaart Dronten) 140.479 
ICT kosten locaties JGZ Almere 40.253 
Overig 26.835 
totaal 764.372 

Afwiiking toerekenlnqen prooramma's: 39.998 

Minder toerekening JGZ Almere 39.998 

Afwijking baten taken pluspakket gemeenten: 3.1.4 -161.180 

Beheer WIZ portaal/0365 Jeugd & Gezinsteam (JGT) Lelystad -33.345 
JOGG Almere -24.980 
Huisvesting en organisatieoverhead Nieuw beleid JGZ Almere -81.916 
Ontwikkeling sociaal portaal Dronten -16.300 
Digitale verwijswijzer Almere 2.640 
Evaluatie groen en gezonde verbinding Almere -7.278 

totaal -161.180 

Afwijking baten markttaken en subsidies: 3.1.4 -496.118 

Detachering regiocoördinator statushouders -46.300 
Aanvullende werkzaamheden project gezondheidsmonitor 2017 -18.250 
Lagere rekenrente -41.097 
Kosten ICT projecten (Brandweer, Lelystad, COA dossiers, G&V) -215.891 
Projecten B&O (o.a. Jong leren eten, sociale kaart Dronten) -126.739 
Overig -47.841 

totaal -496.118 
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Algemene dienst 147.072  

Totaal Directie 

Lagere salariskosten i.v.m. pensionering directiesecretaris -60.265 
Hogere kosten nieuwjaarsreceptie en kerstpakketten 20.000 
Kosten Relatiebeheer en GGD op reis t.l.v. Reserve Verbinden Doen We Samen(VDWS) 227.248 
Hogere kapitaallasten 19.140 
Overig 19^772 

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Directie 3.1.1 I 225.895] 

Totaal Beheer 

Minder toerekening JGZ Almere -40.000 
Lagere kosten servicedesk ICT -84.761 
Vacature financiën niet ingevuld -53.889 
Hogere kapitaallasten ICT 184.062 
Hogere huisvestingskosten (schoonmaak, overige huisvestingskosten) 41.007 
Hogere telefoon- en licentiekosten ICT 82.291 
Hogere premies aansprakelijkheidsverzekering 37.587 
Lagere accountantskosten -26.236 
Lagere kosten kopieerapparatuur (na aanbesteding) -27.995 
Inrichting digitale facturering 15.750 
Inhuur P&O iv.m. ziektevervanging 43.245 
Lagere arbokosten -30.261 
ICT kosten locaties JGZ Almere 40.253 
Lagere rekenrente -41.097 
Beheer WIZ portaal / 0365 JGT -33345 
Huisvesting en organisatieoverhead nieuw beleid JGZ -81.916 
Overig -28.101 

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Beheer 3.1.2 F -3.406' 

Detachering regiocoördinator statushouders -46.300 
Aanvullende werkzaamheden project gezondheidsmonitor 2017 -18.250 
Overig -10.867 

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Beleid & Onderzoek 3.1.3 I -75.417] 
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3.2 Gezondheid 

Dit programma bestaat uit de volgende producten: 

3.2.1 Algemene Gezondheidszorg (AGZ) 
De meeste taken van de afdeling AGZ worden uitgevoerd in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg). 
Het team Infectieziekten voert activiteiten uit op het gebied van Reizigerszorg, Tuberculosebestrijding, 
Algemene infectieziektebestrijding en Soa Sense. De taakvelden van het team Milieu & Hygiëne betreffen 
Technische Hygiënezorg, Medische Milieukunde, Inspecties Kinderopvang en Forensische Geneeskunde. Het 
team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) heeft o.a. taakvelden als meldpunt vangnet en advies, 
centrale toegang, toegangsbepaling beschermd wonen en coördinatie ex gedetineerden. Het team administratie 
levert ondersteuning aan de genoemde taakvelden. 

3.2.2 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
De afdeling JGZ voert taken uit in het kader van de Wet Publieke Gezondheid, de Jeugdwet en de Wet 
Maatschappelijke Opvang. De wettelijk verplichte taken uit het basistakenpakket worden voor de 4-19 jarigen 
uitgevoerd. Dit betreft ook de asielzoekerscentra die in Flevoland zijn opgenomen. 

3.2.3 Plusproducten 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. 

Personele bezetting in FTE: 

Programma Gezondheid 

Wat heeft het proqramma Gezondheid gekost: 

begroting 
2017 

135,7 

realisatie  
2017 

151,0 

verschil 

15,3 

Baten/lasten 
Lasten 
Baten taken gemeenschappelijke regeling 
Baten taken pluspakket gemeenten 
Baten markttaken en subsidies 

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 

begroting  
2017 

17.286.919 
-4.210.908 
-8.833.210 
-4.425.773 

-182.971 

realisatie 
2017 

19.558.870 
-4.210.908 

-10.738.544 
-4.909.984 

-300.566 
overschot 

verschil 

2.271.951 
-1 

-1.905.334 
-484.211 

-117.595 

Afwijkingen ten opzichte van de begroting:  

Omschriivino 

Algemene Gezondheids Zorg 
Jeugd Gezondheids Zorg 
Plustaken gemeenten 

totaal 

product 

3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 in 3.2.1 en 3.2.2 

resultaat 

-307.081 
189.486 

-117.595 
overschot 
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Toelichting afwijkingen ten opzichte van de begroting: 

toelichting 

Afwijking Lasten 

product bedraq 

2.271.951 

Afwijking lasten AGZ: 3.2.1 

Hogere salariskosten door extra taken (o.a. toezicht WMO, 
centrum Seksueel Geweld (CSG), OGGZ) 
Hogere wervingskosten Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) 
Kosten SOA lab onderzoek 
Lagere kapitaallasten i.v.m. reeds afgeschreven aanpassingen Mobiele Röntgen Units (MRU) 
Meer formatie artsen Forensische Geneeskunde 
Vennootschapsbelasting 
Overig 

Totaal 

Afwijking lasten JGZ: 3.2.2 

Lasten Zorggroep Almere 
Hogere (salarjs)kosten door extra taken (medew. jeugdhulp, Inzet statushouders) 
Hogere overige personeelskosten (vnl. reiskosten) 
Hogere kapitaallasten 
Diverse kosten JGZ Almere (fiscaal advies, briefpapier) 
Frictiekosten JGZ Almere 
Koppeling Landelijk Schakel Punt - RIVM 
Hogere kosten Digitaal Dossier JGZ 
Cloudoplosslng ICT 
Niet gerealiseerd begroot resultaat JGZ Almere 
Overig 

Totaal 

Afwijking baten taken pluspakket gemeenten 

Afwijking baten pluspakket AGZ: 

Toegangsbepaling Beschermd Wonen 
Toegangsbepaling dak- en thuislozen 
Toezicht WMO 
Meldpunt Vangnet en Advies 
Verbreding Meldpunt 
Preventie huisuitzettingen 
Brandpuntfunctionaris en procescoördinatie 
Centrum Seksueel Geweld 
Inspecties Kinderopvang 
Overig 

3.2.1 

Almere 
Almere 
alle gemeenten 
alie gemeenten 
alle gemeenten 
Almere 
Almere 
Almere 
alle gemeenten 

totaal 

Afwijking baten p l U G Z : 3.2.2 

JGZ Zorggroep Almere incl. nog te spec, plustaak 
Investeren in JGZ Almere (excl. huisv. en org. overhead) 
Frictiekosten JGZ 
Statushouders 
Plusproducten 

totaal 

Almere 
Almere 
alle gemeenten 
alle gemeenten 

522.853 

267.412 
28.223 
378.161 
-253.317 
86.582 
3.129 
12.664 

522.853 

1.749.097 

554.356 
559.015 
33.345 
65.203 
23.006 
182.577 
41.594 
18.819 
20.272 
182.971 
-32.060 

1.749.097 

-1.905.334 

-225.858 

53.000 
-20.000 
-45.573 
-27.772 
-53.906 
-45.540 
-70.642 
-111.678 
91.056 
5.197 

-225.858 

-1.679.476 

-784.387 
-543.556 
-182.577 
-221.094 
52.138 

-1.679.476 
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Afwijking baten markttaken en subsidies -484.211 

Afwijking baten markttaken en subsidies AGZ: 3.2.1 -604.076 

Subsidie Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) -335.934 
Begeleiding co-assistenten AMC -15.300 
Meer omzet Reizigersvaccinaties -48.038 
Detachering verpleegkundige TBC -15.037 
Handreiking Introductie nazorg -16.000 
Meer omzet Forensische Geneeskunde -58.719 
Omzet Verzekerde Zorg -39.048 
Diverse opbrengsten voorgaande jaren CSG -28.288 
Opbrengst HBV Campagne -22.061 
Overig -25.651 

t o t a a l -604.076 

Afwijking baten markttaken en subsidies JGZ: 3.2.2 119.865 

JGZ Zorggroep Almere -76.969 
Minder omzet Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) door 
lagere instroom/bezetting en tarief 243.066 
Diverse opbrengsten voorgaande jaren -24.883 
Vrijval voorziening frictie logopedie -19.922 
Minder subsidie opleiding artsen 55.783 
Meer omzet rijksvaccinaties -16.485 
Cloudoplossing ICT Zorggroep Almere -20.272 
Overig -20*453 

totaal 119.865 

AGZ totaal: 3,2.1 -307.081 

Hogere wervingskosten OGGZ 28.223 
Seksueel Overdraagbare Aandoening (SOA) Lab onderzoek 42.227 
Lagere kapitaallasten i.v.m. reeds afgeschreven aanpassingen MRU's -253.317 
Meer formatie artsen Forensische geneeskunde 86.582 
Begeleiding co-assistenten AMC -15.300 
Meer omzet Reizigersvaccinaties -48.038 
Detachering verpleegkundige TBC -15.037 
Handreiking introductie nazorg -16.000 
Meer omzet Forensische Geneeskunde -58.719 
Omzet Verzekerde Zorg -39.048 
Diverse opbrengsten voorgaande jaren CSG -28.288 
Vennootschapsbelasting 3.129 
0 v e r i g 6^506 

Gerealiseerd saldo van baten en lasten AGZ 3.2.1 -307.081 

JGZ totaal 189.486 

Koppeling LSP-RIVM 41.594 
Niet gerealiseerd begroot resultaat JGZ Almere 182.971 
Statushouders -221.094 
Vrijval voorziening frictie logopedie -19.922 
Minder omzet PGA door lagere instroom/bezetting en tarief 243.066 
Meer omzet rijksvaccinaties -16.485 
0 v e r i g -2o!644 

Gerealiseerd saldo van baten en lasten JGZ 3.2.2 | 189^486 
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3.2.1 Toelichting Jeugdgezondheidszorg Almere (JGZ) 

De Jeugdgezondheidszorg Almere wordt gezamenlijk uitgevoerd door de GGD Flevoland en de Zorggroep 
Almere. De nieuwe 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 2017 en Business case investeren in de JGZ Almere 
2017). GGD Flevoland 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. 

In de financiële administratie van GGD Flevoland worden ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg Almere de 
baten en lasten opgenomen van zowel de GGD Flevoland als de Zorggroep Almere. Het gaat om € 5.248.467 
gerealiseerde lasten voor RSV JGZ Almere 2017, waarvan € 3.596.210 betrekking heeft op Zorggroep Almere 
(begroot € 3.567.692). De gerealiseerde lasten voor de Businesscase JGZ Almere bedragen € 1.347.478, 
waarvan € 719.252 betrekking heeft op Zorggroep Almere (begroot € 675.950). Het verschil tussen realisatie 
en begroting, zijnde € 42.312 Is opgenomen onder de frictiekosten. Aangevuld met frictiekosten bedragen de 
lasten GGD Flevoland en Zorggroep Almere voor de twee subsidies gezamenlijk € 5.248.467 + € 1.347.478 
minus (€ 73.872 + € 42.312) + € 420.773 = € 6.900.534 Het aandeel Zorggroep Almere hierin bedraagt 
€ 4.315.472. Tegenover de lasten worden in de financiële administratie van GGD Flevoland baten verantwoord. 
Voor de 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 6.3.1) en in 
de jaarrekening van Zorggroep Almere een tabel opgenomen voor de (subsidiabele) lasten 
Jeugdgezondheidszorg Almere, verdeeld in een GGD Flevoland-deel en een Zorggroep Almere-deel. GGD 
Flevoland heeft bevestiging ontvangen van Zorggroep Almere dat de kosten sluitend op € 4.315.472 voor het 
ZGA-deel in de jaarrekening 2017 van de GGD Flevoland, aansluiten op de jaarrekening 2017 van Zorggroep 
Almere. 

Zowel GGD Flevoland 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. 

Onderdeel van de lasten Jeugdgezondheidszorg Almere zijn frictiekosten. De gemeente Almere is akkoord 
gegaan met aanwending van het budget frictiekosten JGZ Almere 2017 en heeft toestemming verleend om het 
saldo van € 60.772 In te mogen zetten ten laste van het budget 2018 voor Jeugdgezondheidszorg Almere. De 
ruimte voor frictie als besteedbaar budget 2018 mag derhalve worden ingezet ter afdekking van de 
overschrijding van de kosten 2017. JGZ Almere en de gemeente Almere maken afspraken over de activiteiten 
voor 2018 en de doorontwikkeling voor 2019 en daarna. Opgemerkt wordt dat het negatieve resultaat op de 
frictiekosten met betrekking tot de Business Case Almere is opgenomen in het resultaat frictiekosten JGZ 
Almere RSV. 

Voor de specificatie van de baten en lasten verwijzen we naar bijlage 5.3.1 
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3.3 RAV, MKA/MKB en GHOR 

Dit programma bestaat uit de volgende producten: 

3.3.1 Ambulancehulpverlening (RAVI 
Op indicatie van de Meldkamer Ambulancevervoer (MKA) gaat de ambulance ter plaatse. De 
verpleegkundige verleent primaire eerste hulp en stabiliseert de patiënt om deze te kunnen vervoeren 
naar het ziekenhuis. Ambulanceritten hebben veelal een spoedeisend karakter, maar ook besteld en 
interklinisch vervoer wordt uitgevoerd. 

3.3.2 Meldkamer Ambulancevervoer f 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 centralist verwerkt 
ook de brandweermeldingen. In het programma RAV, MKA/MKB en GHOR is die functie onder meldkamer 
Flevoland opgenomen. De salarislasten worden gedeeld met de veiligheidsregio. 

3.3.3 Meldkamer Brandweer Flevoland (MKB) 
Op basis van een afgesproken verdeling van de lasten worden door de verpleegkundig centralisten 
brandweermeldingen verwerkt. Met de veiligheidsregio worden deze salarislasten verrekend. 

3.3.4 GHOR 
De GHOR voert de regie over de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. GHOR-functionarissen 
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 
Veiligheidsregio (VRF) gefinancierd. Er is samenwerking met de GHOR organisatie van Gooi en 
Vechtstreek op het gebied van de inzet van sleutelfurctionarissen. Door de Gemeenten wordt het GGD 
Rampen Opvangplan (GROP) gefinancierd. 

Personele bezetting in FTE: 

Programma RAV, MKA/MKB en GHOR 

begroting  
2017 

155,7 

realisatie  
2017 

150,6 
verschil 

-5,1 

Wat bafift het proqramma RAV. MKA/MKB en GHOR gekost: 

begroting  
2017 

realisatie 
2017 verschil 

Baten/lasten 
Lasten 
Baten taken gemeenschappelijke regeling 
Baten taken pluspakket gemeenten 
Baten markttaken en subsidies 

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 

Afwijkingen ten opzichte van de begroting: 

Omschrijving 

Ambulance (RAV) 
Meldkamers Ambulancevervoer (MKA) en Brandweer (MKB) 
Geneeskundige hulpverlening (GHOR) 

totaal 

15.854.162 
-84.106 

0 
-15.770.056 

17.157.755 
-84.106 

0 
-16.955.839 

117.810 
tekort 

product 

3.3.1 
3.3.2 en 3.3.3 
3.3.4 

1.303.593 

-1.185.783 

117.810 

resultaat 

-202.684 
333.261 
-12.765 

117.810 
tekort 
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Toelichting afwijkingen ten opzichte van de begroting: 

Afwi iking lasten RAV: 3.3.1 1.017.467 

Hogere salariskosten (o.a. hogere Inhuur) 359.096 
Hogere kapitaallasten 209.100 
Certificering NEN 7510/HKZ -48.415 
Kosten Functioneel Leefti jdsontslag (FLO) 349.252 
Oninbare vorderingen -31.441 
Voorziening elektrische brancards (eis arbeidsinspectie) 92.799 
Personeelsattenties 26.923 
Minder lasten opleidingen -37.683 
Overig 97.826 

Totaal 1.017.467 

Afwi jking baten RAV: 3.3.1 -1.220.151 

Hoger budget 2017 -731.130 
Opbrengst Traumanet oefeningen -18.240 
Opbrengst FLO -309.590 
Te verrekenen verliezen Vennootschapsbelasting -63.265 
Overig -97.825 

Totaal -1.220.151 

Gerealiseerd saldo van baten en lasten RAV 3.3.1 | -202^6841 

Afwilkina lasten MKA en MKB 3.3.2 409.203 

Opleidingen centralisten 37.498 
Project samenvoeging meldkamers 62.662 
Doorbelasting gern Meldkamer (incl. afrekening 2016) 187.643 
Niet gerealiseerde vermindering kosten 110.000 
Hogere kapitaallasten 11.267 
Overig 134 

Totaal 409.203 

Afwi iking baten MKA en MKB 3.3.2 -75.942 

Extra budget MKA&MKB -48.061 
Voorlopige afrekening MKB -20.191 
Overig -7.690 

Totaal -75.942 

Gerealiseerd saldo van baten en lasten MKA en MKB 3.3.2 I 333?26Ï1 

Afwiiking lasten GHOR: 3.3.3 -123.075 

Hogere kapitaallasten 38.724 
Vergoeding zwangerschapsverlof teamleider -20 439 
Niet gerealiseerde uitgaven -90.698 
Lagere kosten oefenen en opleidingen -24.716 
Lagere kosten wagenpark -13.287 
Overig -12.660 

T o t a a l -123.076 
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Afwiiking baten GHOR: 3.3.3 110.311 

Als gevolg van de regeling kosten gemene rekening wordt het 
overschot van het beschikbaar gestelde budget VRF dat de 95% van 
de totale lasten overschrijdt, teruggestort 121.906 
Overig -11.595 

Totaal 110.311 

Gerealiseerd saldo van baten en lasten GHOR 3.3.3 | -12.766| 

FIN 16 



4.0 Paragrafen 

4.1 Weerstandsvermogen, risicobeheersing en kengetallen 

Het weerstandsvermogen 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 risico's zijn in paragraaf 4.1.2 gekwantificeerd. De kadernota reserves en risico GGD 
Flevoland is door het bestuur in december 2016 vastgesteld. 

Baten van het boekjaar 41.041.516 
Algemene reserve na voorgestelde 
toevoegingen en onttrekkingen 2.037.439 

4.1.1 Nadere toelichting op de algemene reserve en het risico 

De algemene reserve van de GGD wordt gevormd uit de toevoegingen en onttrekkingen na 
resultaatbepaling van de uitvoering van de gemeentelijke basistaken, gemeentelijk pluspakket en de 
markttaken. 
Met de algemene reserve wordt het exploitatierisico van de uitvoering van de activiteiten van de GGD 
afgedekt. Dit voor zover er geen bestemmingsreserves zijn, of worden opgebouwd, voor specifieke 
taken en risico's, of bepalingen zijn opgenomen waarmee eventueel optredende frictiekosten worden 
afgedekt. 
Overeenkomstig de kadernota reserves en risico worden in begroting en jaarstukken risico's 
gekwantificeerd en gedurende het jaar in de bestuursrapportage gerapporteerd. Risico's zijn inzichtelijk 
gemaakt in de vorm van het maximale effect x kans dat dit risico zich voordoet. Daar waar de omvang 
absoluut niet te bepaien is, wordt alleen benoemd en toegelicht. In de matrix onder nummer 4.1.3 
zijn de risico's opgenomen, geactualiseerd naar de laatste bestuursrapportage. Hierbij is ook 
aangegeven of het weerstandsvermogen in evenwicht is met de genoemde risico's 

4.1.2 Toelichting van de belangrijkste risico's 

De risico's in de burap zijn opgenomen o.b.v. de gerealiseerde kosten tot en met augustus, aangevuld 
met het risico van de resterende maanden. 

1. Budgetoverjchriidingen binnen het boekjaar 
Begroting: Onverwachte gebeurtenissen binnen het boekjaar die niet begroot zijn. Afwijkingen die een 
structureel karakter krijgen en collectief gemeentelijk worden gefinancierd vormen de aanwijzing voor 
begrotingswijzigingen voor een opvolgend boekjaar. 
Realisatie: De kosten van GGD op reis komen conform bestuursbesluit ten laste van de Reserve 
Verbinden Doen We Samen. 
2. Vrijval voorzieningen f logopedie) 
Begroting: Om het ww. risico af te dekken van de beëindiging van de taken logopedie is een 
voorziening gevormd. Elke medewerker die eerder dan voorzien aan een nieuwe werkkring kan worden 
geholpen, beperkt de uiteindelijk te betalen lasten. Om dit te bereiken worden de medewerkers zo veel 
mogelijk begeleid in dat proces. 
Realisatie: In 2017 is EUR 19.922 vrijgevallen op deze voorziening. 
3. Bedrijfsvoering Algemene Dienst 
Begroting: Meerkosten van de afdelingen AD ontstaan ten dele door groei van activiteiten bij de 
uitvoerende afdelingen. Tevens wordt de GGD geconfronteerd met stijgende kosten van o.a. projecten 
ICT en B&O. 

Realisatie: Mede door externe financiering zijn de activiteiten van de AD binnen budget uitgevoerd. 
4. Europese wetgeving priva cy persoonsgegevens 
Begroting: In het kader van de informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510) dient een aparte 
functionaris aangesteld te worden. 
Realisatie: In 2017 is de RAV voor de NEN 7510 gecertificeerd. Binnen de GGD is een functionaris 
Gegevensbescherming aangesteld. 
5. Europese aanbestedingen 
Begroting; In het kader van de Europese aanbestedingen kan het nodig zijn voor de werkzaamheden 
expertise aan te trekken. 
Realisatie: Externe expertise is op onderdelen nodig. Door ervaring, opgedaan in diverse uitgebreide 
aanbestedingstrajecten, is de expertise gegroeid en daarmee het kostenrisico op dit onderdeel 
verminderd. 
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öjJOekte vej^j j im 
Begroting: Het (langdurig) verzuimpercentage vertoont, mede door de leeftijdsopbouw van het 
personeelsbestand, een stijgende tendens. Deels is ziektevervanging in de begroting opgenomen. 4 % 
van de loonkosten is als effect opgenomen. 
Realisatie: Het venruimpercentage over 2017 is uitgekomen op 4,95%. Dit is hoger dan het 
percentage, opgenomen in de begroting. 
7. Deelvervanging van het opgenomen verlof 
Begroting: De verplichting van vakantierechten naar personeel af laten nemen. In een aantal gevallen 
zal vervanging daarvoor noodzakelijk zi jn. 
Realisatie: Het verlofsaldo is toegenomen in 2017. Krapte op de arbeidsmarkt voor verpleegkundigen 
(ambulancezorg) is de grootste veroorzaker van kosten. Hier is vervanging noodzakelijk. 

8. Kwetsbaarheid gespecialiseerd personeel 
Begroting; GGD Flevoland is een relatief kleine organisatie. Het personeel is veelal gespecialiseerd op 
de uit te voeren taak. Maatregelen zijn / worden genomen door op elke afdeling te inventariseren in 
hoeverre extern flexibele contracten aanwezig zijn blj uitval van personeel. Het risicobedrag is ter 
dekking van de vervanging. 
Realisatie; In 2017 is wegens ziektevervanging inhuur geweest bij de afdelingen AGZ, 
Ambulancehulpverlening en P&O. 
9. Wetteliike regelingen 
Begroting: Voor 2017 is door de VNG een stijging aangekondigd van de pensioenpremies. 
Realisatie: In 2017 zijn de stijgingen van de loonkosten verwerkt in de exploitatie. 
10. JGZ Almere 
Begroting; Hierover worden nadere afspraken gemaakt conform Gemeenschappelijke Regeling, 
Realisatie: Voor JGZ Almere heeft de gemeente voor 2017 nog geen bestemmingsreserve toegekend. 
11 . Wijziging tarieven reizigersvaccinatie 
Begroting; Mogelijk vanaf 2017 is het sluiten van een contract en een digitale factureringsmethode 
noodzakelijk om klanten van Achmea te blijven binden. De tarieven voorde verrichtingen zijn lager 
gesteld en met de automatiseringswijzigingen zal weer een kostendekkende exploitatie opgebouwd 
moeten worden. 
Realisatie; in 2017 bleek een contract met Achmea nog niet noodzakelijk. 
12. Forensische genees ku nde 
Begroting: De aanbesteding is stilgelegd tot 1 januari 2018. Mogelijk volgt daarna een nieuwe 
aanbesteding. 
Realisatie; Rapport Cle. Hoes is eind 2017 aan de minister aangeboden en begin 2018 taskforce 
lijkschouw. De minister heeft aangegeven voor het zomerreces met een reactie te komen over hoe de 
FG in Nederland verder georganiseerd moet worden. 
13. Plustaken 
Begroting: Gevolgen van de transities op de aard en omvang van de plustaken is onzeker. 
Realisatie: De consequenties van de transities op de aard en omvang van de plustaken is nog in 
ontwikkeling. 
14. Bezuinigingen basistakenpakket 

Begroting: De gemeenten hebben een bezuiniging van 200.000 opgelegd. 

Realisatie: Geleidelijke uitloop en vervanging van "jong voor oud" vindt plaats. 
15. Vernieuwen / innoveren als gevolg van transities in het sociaal domein 
Begroting: Met alle ontwikkelingen is het voor de GGD noodzakelijk om te blijven vernieuwen. 
Realisatie: In 2017 is het relatiemanagement gemeenten vorm gegeven en is de organisatiestructuur 
aangepast. 
16. Meldkamer 
Begroting: De meldkamers van Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht zullen werden 
gecentraliseerd. Afhankelijk van de te volgen scenario's heeft dat voor de financiering gevolgen. 

Realisatie: In 2017 is er een SLA met de Politie opgesteld. Deze is nog niet getekend. 
17. Vennootschapsbelasting 
Begroting; De aangiftegrondslag van de Ambulancedienst en Meldkamer Ambulancezorg was vanuit de 
SVLO werkgroep nog niet duidelijk. 
Realisatie: Zowel de Ambulancedienst als de Meldkamer zijn binnen één cluster belastingplichtig. 

18. Bedrijfsschades 
Begroting: Het risico op brand, schade, bedrijfsaansprakelijkheid en fraude is verzekerd. Het 
genoemde risico betreft de kosten welke voor eigen risico en rekening komen bij een calamiteit. 

Realisatie; in 2017 hebben zich geen incidenten voorgedaan. 
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4.1.3 Risicomatrix  

Risico's x 1.000 

nr Risicocategorie 

l Algemeen 

Bedrijfsvoering 

Financieel 
Financieel 
Juridisch 
Facilitair 

Medewerkers 

6 Ziekteverzuim 
7 Vakantierechten 
8 Inzetbaarheid 
9 Wettelijke regelingen 

Klanten 

10 Wijziging plustaken 
11 Wijziging markttaken 
12 Wijziging markttaken 
13 Wijziging plustaken 
14 Wijziging basistakenpakket 

Interne en externe ontwikkelingen 

15 Besluitvorming hogere overheden 
16 Meldkamer 
17 Vennootschapsbelasting voor overheid 
18 Bedrijfsschades 

Omschrljviny van het risico 

Budgetoverschrijding binnen boekjaar 

Vrijval voorziening rechtspos, (o.a. logopedie) 
Bedrijfsvoering Algemene Dienst 
Europese Wetgeving privacy persoonsgegevens 
Europese aanbestedingen 

Noodzakelijke vervanging 
Deelvervanging van opgenomen veriof 
Kwetsbaarheid gespecialiseerd personeel 
Stijging salariskosten 

Coöperatie JGZ Almere 
Vastgestelde tarieven Reizigersvaccinaties 
Voorlopige gunning Forensische Geneeskunde 
Mogelijke bezuiniging plustaken 
Bezuiniging basistakenpakket 

Innoveren a.g.v. transitie sociaal domein 
Financiering MKA&MKB 
Vennootschapsbelasting RAV 
Brand, ongevallen, schades, fraude 

Som van de risico's door algemene reserve te dekker 

Stand algemene reserve (na (beoogde) bestemming resultaat 2017) 
Dekkingspercentage algemene reserve 

begroting 2017 

(K) (E ) (M) risico (H) 
kans max effect maatregel (KxE)-M 

30% 

25% 
30% 
75% 
75% 

30% 
20% 
30% 
70% 

PM 
50% 
10% 
5% 

75% 

75% 

95% 
35% 

196 

-263 
600 

80 
80 

340 
523 
400 
100 

PM 
150 
300 

5.104 
160 

300 

14 
305 86 

59 

-66 
180 
60 
60 

102 
105 
120 

70 

PM 
75 
30 

255 
120 

225 

13 
21 

1.324 

conform Burap 

Bestemmlns-
Risico reserve 

Algemene 
reserve 

163 

•7 
60 
23 
20 

84 
111 

52 
63 

92 

83 
40 

7S 
42 

0 
26 

927 

163 VDWS 

-7 voorz. Rechtspos 

111 vakantierechten 

92 JGZ Almere 

42 RAK 

401 

60 
23 
20 

84 

52 
63 

0 
0 

83 
40 

75 

0 
26 

526 

2.262 
171% 

2.037 
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4.1.4 Kengetallen 

Verioop van de kengetallen 

Kengetallen: 

netto schuldquote 
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
solvabiliteitsrislco 
structurele exploitatieruimte 

4.1.5 Toelichting kengetallen 

Realisatie Begroting Realisatie 
2016 2017 2017 

2,7% 
2,7% 

39,1% 
-2,5% 

2,0% 
2,0% 

40,0% 
2,0% 

1,2% 
1,2% 

41,2% 
-2,3% 

Netto Schuldquote 

De netto schuld quote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de GGD ten opzichte van de eigen 
middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op 
de exploitatie. De vaste schulden zijn in de afgelopen jaren nog verder afgenomen. De netto schuldquote 
is fors lager dan de signaalwaarde van 100% welke de VNG hanteert. Boven een waarde van 130% is 
waakzaamheid geboden omdat er dan sprake is van een te hoge schuld. GGD Flevoland heeft geen 
verstrekte leningen aan derden. Dat betekent dat beide genoemde kengetallen, zonder deze 
correctiefactor, gelijk zijn aan elkaar. 

Solvabiliteitsrisico 

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële verplichtingen te 
voldoen. Onder de solvablliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het 
balanstotaal. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige 
bestemmingsreserves en het resultaat uit het overzicht baten en lasten. Door geplande onttrekkingen aan 
de bestemmingsreserves zal de reserve in de komende jaren wat dalen. Tegelijk wordt gestreeft een 
stabiel eigen vermogen te behouden, passend bij het bedrijfsrisico. 

Structurele exploitatieruimte 

Voor de structurele exploitatieruimte geldt een norm in die zin dat structureel evenwicht belangrijk is. Als 
structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten heb je de incidentele uitgaven met structureel geld 
gefinancierd. Voor de norm betekent het dat structurele lasten inclusief structurele toevoegingen aan 
bestemmingsreserves maximaal gelijk mogen zijn aan de structurele baten inclusief structurele 
onttrekkingen aan bestemmingsreserves. Het saldo van structurele baten en lasten wordt nominaal 
weergegeven, en als percentage van de totale baten. In de toelichting op de programmarekening 5.5.1 is 
de uitsplitsing weergegeven van de incidentele baten en lasten. 
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4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 

Dotatie 

Almere 
Lelystad 
Emmeloord 

40.000 
20.000 

2.500 

Onttrekking 

75.891 
0 

5.049 

Totaal dotatie 62.500 80.940 

Dit betreft liftonderhoud, vervanging overheaddeuren en vervangen vloerbekleding conform 
In 2017 zijn de Meerjarenonderhoudsplannen gereviseerd. 

Het verloop van de voorziening is verantwoord onder pt. 5.4.7 voorzieningen. 
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4.3 Financiering 

4.3.1 Algemeen 

Overeenkomstig de uitvoering van de wet FIDO wordt bij overschrijden van de limiet 
de modelstaat aangeboden aan de toezichthouder, de Provincie Flevoland. 
Tekorten aan liquide middelen worden afgedekt middels aantrekken van kasgeldleningen. 
Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de kredietlimiet overeenkomstig het 
kort-krediet arrangement bij de Bank Nederlandse Gemeenten. 
Activa worden door middel van geldleningen op middellange en lange termijn gefinancierd. 
Er is een door het bestuur vastgestelde financiële verordening (december 2017). 

4.3.2 Kasgeldlimiet 

Kasgeldlimiet 

De gemiddelde stand van de netto vlottende schuld t.o.v. de kasgeldlimiet wordt in dit overzicht getoond, 

l e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 
Omvang begroting per 1 jan 2017 
(= grondslag) 

(1) Toegestane kasgeldlimiet 
In procenten van de grondslag 
In bedrag 

(2) Omvang vlottende korte schuld 
Opgenomen gelden < jaar 
Schuld in rekening courant 
Gestorte gelden door derden < jaar 
Derivaten contracten 
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 

(3) Vlottende middelen 
Contante gelden in kas 
Tegoeden in rekening-courant 
Overige uitstaande gelden < jaar 
Denvatencontracten 

(4) Toets kasgeldlimiet 
Tot. netto vlott. schuld (+ ) /overschot(-) 
Toegestane kasgeldlimiet (1) 

Tekort 
Ruimte 

36.625.920 36.625.920 

8,2% 
3.003.325 

3.353.844 

8,2% 
3.003.325 

3,571,712 

36.625.920 

8,2% 
3.003,325 

3.352,401 

36.625.920 

8,2% 
3.003.325 

4.304.301 

6.943.182 6.436.206 6.874.557 8.862.798 

-3,589.338 -2,864,494 -3,522.156 -4.558.496 
3.003.325 3.003,325 3,003.325 3.003.325 

5.592.663 5.867,819 6,525,481 7,561.822 
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4.3.3 Renterisiconorm 

De berekening van de renterisiconorm en de ruimte onder de renterisiconorm wordt in dit overzicht 
getoond. 

Jaar 
2017 

(1) Renteherzieningen 

(2) Aflossingen 513.358 

(3) renterisico (1+2) 513.358 

Berekening renterisiconorm 
(4a) Begrotingstotaal 36.625.920 
(4b) Percentage regeling 20% 
(4) Renterisiconorm (4a x 4b) 7.325.184 
(5a) Ruimte onder risiconorm (4-3) 6.811.826 
(5b) overschrijding risiconorm (3-4) 

Wet financiering decentrale overheden art. 2 minimumbedrag renterisiconorm = 2.500.000 

4.3.4 Kasbeheer 

De GGD Flevoland streeft naar een zo klein mogelijke contante geldhoeveelheid. 
Voor de afdeling reizigersvaccinatie is het contante geldverkeer In principe 
afgeschaft. Alle transacties verlopen via de PIN en eenmalige machtigingen. 

Representatieve en personele uitgaven worden gedeclareerd en per bank betaald. 

4.3.5 Organisatie 

Bij alle financiële transacties worden de vereiste functiescheidingen in acht genomen. 

4.3.6 Informatievoorziening 

Er wordt gewerkt met een maandelijks liquiditeitsoverzicht, waarop debiteuren- en crediteurenanalyse, 
banksaldi en verplichtingen van aangegane geldleningen, salarisbetalingen en afdrachten zijn vermeld. 
Daarnaast zijn de vaste inkomsten en beschikkingen van inkomsten in het overzicht opgenomen. 
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4.4 Bedrijfsvoering 

De primaire taken van de GGD worden binnen de algemene dienst ondersteund door de teams 
personeel & organisatie, facilitaire zaken & hulsvesting, 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. 

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 
en binnen de grenzen van rechtmatigheid. 

In het najaar heeft vooral het opzetten van de samenwerking met de ambulancedienst Gooi & 
Vechtstreek veel beslag gelegd op de personele capaciteit van de medewerkers. Ook de uitvoering 
van het eerste jaar waarin Zorggroep Almere en GGD Flevoland vanuit een gezamenlijk 
aangevraagde subsidie vormgeven aan JGZ Almere was merkbaar in de werkdruk op de 
ondersteunende teams. 

De voortgang van de dienstverlening en van de projecten van de teams beheer 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. 

In 2017 is de focus van het kwaliteitssysteem meer komen te liggen op informatiebeveiliging. De 
Ambulancedienst Flevoland heeft zich in 2017 gecertificeerd conform NEN7510. Eind 2017 is een 
tweejarenplan opgesteld voor de "functionaris gegevensbescherming" van de GGD, met het oog op 
de aanscherping van de (Europese) wet. 

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. Voor zover nodig 
worden noodzakelijke meerkosten ten laste van (bestemming)reserves ten opzichte van de 
vastgestelde begroting ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. 

De nieuwe inrichting van het relatiebeheer met de gemeenten leidt in 2017 en 2018 tot een 
eenmalige last. In de toezichtbrief 2018 wijst de Provincie op de meerjarenraming 2019, die op dit 
punt wel sluitend is. 

Het eerste jaar van de nieuwe samenwerking met de Zorggroep Almere bij de uitvoering van 
Jeugdgezondheidszorg Almere heeft, anders dan In de begroting, In 2017 (nog) geen opbouw van 
een financiële bestemmingsreserve. Het (nadelig) saldo van kosten ten opzichte van de 
opbrengsten 2017 is geboekt als een kortlopende schuldpositie van gemeente Almere. Ook het 
budget voor Zorggroep Almere is als balanspost opgenomen. Het streven is om vanaf 2019 met de 
gemeente Almere een meerjarige financiering met een risicomarge a f te spreken. Zie toelichting 
onder 3.2.1 

De vermogenspositie van GGD Flevoland inclusief resultaat 2017 is ten opzichte van 2016 ongeveer 
ongewijzigd. De dekking van het financiële tekort op de uitvoering van wettelijke taken wordt 
gevonden vanuit (incidentele) plustaken met exogene financiering. De afdekking van de financiële 
risico's zijn opgenomen onder 4.1 In de jaarrekening. 
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4.5 Verbonden partijen 

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeenschappelijke 
regeling een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter 
beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat 
indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig, 
indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de 
organisatie. 

Coöperatie JG2, 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 hebben zeggenschap in de samenwerking middels bestuurlijke verbondenheid. 
GGD Flevoland heeft geen vermogen in de verbonden parti j. 
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. Zie toelichting onder 3.2.1 

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 Fievoiand. De GHOR is een onderdeel van de GGD Flevoland. 
Deze organisatie voldoet aan het kenmerk van verbonden partij door het financiële belang welke 
beide gemeenschappelijke regelingen met elkaar hebben. Er is sprake van een uitvoering van 
werkzaamheden in opdracht van de Veiligheidsregio, waarbij deze zich verplicht de overeengekomen 
betalingen daarvoor te voldoen. GGD Flevoland heeft geen vermogen in de verbonden partij 
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. 
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4.6 Rechtmatigheid 

GGD Flevoland werkt naar aanleiding van het Controleprotocol Rechtmatigheid. Dit, met de 
voorgeschreven bijlagen, wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. 
De dienst maakt inzichtelijk hoe zij in de administratieve organisatie, de daaraan 
gekoppelde maatregelen van interne controle (samen AO/IB), werkprocessen en werkinstructies de 
naleving van wet- en regelgeving hebben gewaarborgd. Met andere woorden: hoe zijn de bepalingen 
van een wet of regel vertaald naar de AO/IB en/of werkprocessen, werkinstructies. 
Als onderdeel van de AO/IB, zijn naast het vastgestelde controleprotocol van de in de bijlage genoemde 
wetten en regels per wet of regel de volgende onderdelen vastgelegd: 
a: Post van de jaarrekening. Hier is aangegeven in welke post van de jaarrekening de wet of regel tot 

uitdrukking komt. 
b: Welke activiteiten de dienst onderneemt om invulling te geven aan de uitvoering van de wet of regel 

en welke werkprocessen daarop betrekking hebben, 
c: Waar in de AO/IB de processen zijn vastgelegd, wat en waar de dienst vastlegt en welke maatregelen 

van interne controle zijn genomen. 

De vastgestelde situatie is een vertrekpunt, waarvan kan worden gesteld dat het een voortdurende 
aandacht, bijstelling en verfijning vereist. Jaarlijks wordt dit protocol op basis hiervan bijgesteld en 
aangevuld. 
Naar aanleiding van het controleprotocol en de inventarisatie van wet en regelgeving is de interne 
organisatie aangepast, waarbij de vastlegging van de gegevens voor de rechtmatigheidscontrole 
periodiek is verankerd. 
De bestuursrapportages geven voorde begrotingsrechtmatigheid, overeenkomstig de grenzen van 
onzekerheden en fouten, de verklaring waarbij het bestuur kan instemmen met eventuele 
geconstateerde afwijkingen. 
Na de bestuursrapportages is deze paragraaf van de jaarrekening nog resterend om eventuele 
geconstateerde afwijkingen te melden en, indien materieel, te laten autoriseren door het bestuur. 
Hier wordt de volgende template voor gebruikt: 

Overzicht begrotingsonrechtmatigheden 
t.m. augustus 
gerapporteerd nog te 

vastgestelde begroting jaarrekening verschil aan bestuur autoriseren 

Proqramma Algemene dienst: 
7.115.681 7.880.053 764.372 190.835 573.537 

-7.115.680 -7.732.981 -617.300 -180.287 -437.013 
147.072 10.548 136.524 

Gerapporteerd in Burap tm augustus tekort op Algemene Dienst (kwartiermaker en relatiemanagement) 
ten laste van reserve VDWS (besluit AB maart 2017).(€ 227.000) 

De kostenoverschrijdingen worden grotendeels gecompenseerd door de direct gerelateerde opbrengsten. 

Dit betreft voornamelijk de ICT projecten naar Brandweer, COA en Gooi en Vechtstreek en Projecten B&O 

Prog ramma^^QDdheid 
17.286.919 19.558.870 2.271.951 234.421 2.037.530 

-17.469.890 -19.859.436 -2.389.545 -1.016.427 -1.373.118 
-117.595 -782.006 664.411 

De kostenoverschrijdingen worden grotendeels gecompenseerd door de direct gerelateerde opbrengsten. 
Dit betreft voornamelijk ZGA Almere, medewerkers jeugdhulp en inzet statushouders.  

Proqramma Veiligheid 
15.854.162 17.157.755 1.303.593 942.968 360.625 

-15.854.162 -17.039.945 -1.185.783 -1.122.240 -63.543 
117.811 -179.272 297.083 

Hogere salariskosten Ambulancehulpverlening: door tekort van personeel, hoge inhuur noodzakelijk. 
De kostenoverschrijdingen van deze extern gefinancierde werkzaamheden zijn geconstateerd na de 
bestuursrapportage t.m. augustus. Dit betreft facturering van inleenkrachten in en na de vakantiperiode en 
langzamer in kunnen zetten van nieuw opgeleide verpleegkundigen. 

Overzicht overige onrechtmatigheden 

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn door de opstellers geen overige 
onrechtmatigheden geconstateerd. 
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5.0 Jaarrekening 2017 

5.1 Balans per 31 december 2017 

Activa 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 
Investeringen met een economisch nut 

Totaal vaste activa 

31-dec-17 
e 

7.072.530 

7.072.530 

31-dec-16 
€ 

7.549.537 

7.549.537 

Vlottende activa 

Uitzettingen rentetvoische looptijd < l i r 

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

Liquide middelen 
Kas- en Banksaldi 

Overlopende activa 
Nog te ontvangen voorschotbedragen 
Vooruitbetaalde bedragen 
Nog te ontvangen bedragen 

Totaal vlottende activa 

31-dec-17 
€ 

975.793 
4.840.513 
1.836.094 

240.227 

323.972 
501.902 
194.015 

7.652.400 

240.227 

1.019.889 

8.912.516 

31-dec-16 
€ 

725.974 
4.423.556 
2.038.040 

155.180 

355.022 
236.435 
242.699 

7.187.570 

155.180 

834.157 

8.176.907 

Totaal Generaal 

FIN 
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15.726.444 
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Passiva 

Vaste Passiva 

Eiqen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Gerealiseerde totaal saldo van baten en 

Voorzieningen 
Voorzieningen voor verplichtingen/ 
Egalisatievoorzieningen 
Van derden verkregen middelen die 
specifiek besteed moeten worden 

Vaste schulden met rentetyplsche looptijd 
Onderhandse leningen 
van binnenlandse banken 

Totaal vaste passiva 

31-dec-17 
€ 

1.910.594 
4.234.662 

35.682 

40.000 
440.081 

249.470 

6.180.938 

729.550 

2.333.721 

9.244.209 

31-dec-16 

2.604.549 
3.834.649 
-293.943 

115.376 
458.521 

243.869 

6.145.256 

817.766 

2.847.078 

9.810.101 

Vlottende passiva 

Netto vlottende schulden 
met rentetvoische looptijd < l j r 
Kasgeldlening 
Overige schulden 

Overlopende passiva 
Vooruit ontvangen voorschotbedragen 
Vooruit ontvangen bedragen 
Nog te betalen bedragen 

Totaal vlottende passiva 

Totaal Generaal 

FIN 

31-dec-17 
€ 

1.000.000 
3.326.075 

4.326.075 

113.821 
718.819 

1.582.122 
2.414.762 

6.740.837 

31-dec-16 
€ 

75.212 
1.820.833 
1.658.297 

VOOR WA A R M E RKINGS-
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2.362.003 

3.554.342 

5.916.344 
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5.2 Overzicht van baten en lasten 2017 

Overzicht van baten en lasten totaal GGD 

Lastenrekeningen 
Doorberekende lasten aan afdelingen 
Baten taken gemeenschappelijke regeling 
Baten taken pluspakket gemeenten 
Baten markttaken en subsidies 

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

Overzicht van baten en lasten Alg. Dienst 

Lastenrekeningen 
Doorberekende lasten aan afdelingen 
Baten taken gemeenschappelijke regeling 
Baten taken pluspakket gemeenten 
Baten markttaken en subsidies 

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

Overzicht van baten en lasten Gezondheid: AGZ en JGZ 

Begroting 
2017 

40.256.762 
-3.630.842 
-7.173.899 
-8.877.356 

-20.757.636 

-182.971 

-182.971 
overschot 

7.115.681 
-3.630.842 
-2.878.885 

-44.146 
-561.807 

tekort 

Realisatie 
2017 

44.596.678 
-3.590.844 
-7.173.898 

-10.943.870 
-22.923.748 

-35.682 

-35.682 
overschot 

7.880.053  
-3.590.844  
-2.878.885  

-205.326  
-1.057.925 

147.072 

verschil 

4.339.916 
39.998 

1 
-2.066.514 
-2.166.112 

147.289 

764.372 
39.998 

0 
-161.180 
-496.118 

147.072 

147.072 
tekort 

Lastenrekeningen 
Baten taken gemeenschappelijke regeling 
Baten taken pluspakket gemeenten 
Baten markttaken en subsidies 

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

17.286.919  
-4.210.908  
-8.833.210  
-4.425.773 

-182.971 

-182.971 

19.558.870  
-4.210.908  

-10.738.544  
-4.909.984 

-300.566 

-300.566 
overschot 

2.271.951 
-0 

-1.905.334  
-484.211 

-117.595 

Overzicht van baten en lasten RAV, MKA/MKB en GHOR 

Lastenrekeningen 15.854.162 17.157.755 1.303.593 
Baten taken gemeenschappelijke regeling -84.106 -84.106 0 
Baten taken pluspakket gemeenten 
Baten markttaken en subsidies -15.770.056 -16.955.839 -1.185.783 

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

tekort 

117.811 

117.811 

117.811 

Onder 3, programmaverantwoording, zijn de verschillen nader geanalyseerd. 
VOOR WA A R M LRKINGS-

: iNDLN 
untants 

rs B.V. 

ven d.d 

bij verklaring 

1 2 APR. 2018 

FIN 30 



5.3 Grondslagen voor waardering en resuitaatbepaling 

5.3.1 Inleiding 

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

5.3.2 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. 

De 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 jaarlijks terugkerende 
arbeldslasten 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 veriofaanspraken en 
dergelijke. 

Voor arbeldslasten 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 vierjaar. 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 uit
gevoerd in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG). 

Voor de uitvoering van de wet Normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector heeft de 
instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT. Afwijkende behandeling interim medewerkers, niet 
zijnde topfunctionarissen: 
De instelling heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het besluit van 12 maart 2014 van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft inzake de volledige openbaarmaking van interim-function a rissen 
die geen topfunctie vervullen. Op basis van dat besluit hoeft de instelling niet te voldoen aan de verplichting voor 
openbaarmaking van deze functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de Aanpassingswet WNT. 

afsegevcn d.d. 
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5.3.3 Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 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 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 termijn 

bedrijfsgebouwen 
Gebouwen 
Verbouwingen 
Inrichtingen gebouwen 

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

vervoermiddelen 
Mobiele röntgen, ambulances en auto's 5 tot 7 jaar 

machines apparaten en installaties 
Gebouw gebonden installaties 
Verbindingsnetwerk, communicatie, Instrumenten 
Automatiseringsnetwerk, software en apparatuur 

20 jaar 
10 jaar 
3 tot 5 jaar 

overige mat vaste activa fmeubilair / inrichting gebouwen) 
Meubilair 15 jaar 

Fiscale afschriivinq 

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 

50% afschrijven over een periode van 30 jaar 
5 jaar 

5.3.4 Vlottende activa 

5.3.4.1 Uitzettingen rentetyplsche looptijd < l j r 

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 tneQPWP7pn tpr dpkkinq v^n nnndyakpiijk tg makpn i^te-n v a n 

incasso. Het risico van oninbaarheid wordt afged 
voorziening wordt statisch bepaald op basis van ijle geschatte innin--

5.3.4.2 Liquide middelen en overlopende po sten 

kt middels^&fVèo 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 
afgegeven d.d. 
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5.3.5 Vaste passiva 

5.3.5.1 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 ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud 
kapitaalgoederen die is opgenomen In het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. 

5.3.5.2 Vaste schulden 

Vaste schulden warden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. 
De vaste schulden hebben een rentetyplsche looptijd van één jaar of langer. 

5.3.6 Vlottende passiva 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

5.3.7 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 kostenplaatsen 
Huisvesting, ICT, Financien, Directie, B&O 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 externe partijen. 

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. 

Per 1 januari 2014 is de NZa overgegaan op een nieuw financieringssysteem. Het compenseren 
via de tarieven en het boeken daarvan op de balansrekening is losgelaten. Er is een vast landelijk 
tarief voor de soorten ambulancevervoer en de MKA meldingen. 

VOOR VVA A k M ii R K i NC iS-
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5.3.8 Incidentele baten en lasten 

Volgens BBV artikelen 19 en 23 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 sluitende 
begroting. Wij dekken de incidentele lasten zoveel als mogelijk met incidentele baten. Voor 
het bepalen van de Incidentele baten en lasten Is de "notitie incidentele baten en lasten" 
(gepubliceerd door de commissie BBV In januari 2012) als handreiking gebruikt. 

We hebben deze standpunten als volgt in de jaarrekening verwerkt: 
• het gaat om 'eenmalige zaken' en daarbij vooral de uitschieters. 
• Als het bestaand structureel beleid binnen een termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan 
worden de daarmee samenhangende lasten of baten binnen het begrotingsjaar niet als 
incidenteel aangemerkt. 
• Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, 
tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves 
(kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings) 
reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele 
lasten. 
• Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een besluit 
en/of een beschikking klasseren we als incidentele baten en lasten, ook als de 
geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar. 
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5.4 Toelichting op de balans 

5.4.1 Materiele vaste activa (per 31-12-2017) 

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

Samenvatting van de mutaties in de boekwaarde 

Boekwaarde 

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

1-1-2017 

394.498 
2.360.193 
1.232.915 
3.033.452 

528.292 

7.549.350 

Aanschaf
waarde 

394.498 
4.911.476 
2.180.127 
5.778.525 
1.155.803 

10.999 

Cumulatieve  
afschriivinq Boekwaarde 
2.715.898 
985.855 

2.967.370 
688.772 

394.498 
2.195.578 
1.193.272 
2.811.155 
467.031 
10.999 

14.431.428 7.358.895 7.072.533 

Investe- 
rinqen 

Desinves- 
terinqen Afschrijvingen Boekwaarde 

11.676 
437.297 
888.975 

27.625 
10.999 

3.176 
175.291 
473.764 

1.111.272 
88.886 

31-12-2017 
394.498 

2.195.578 
1.193.272 
2.811.155 
467.031 
10.999 

1.376.572 3.175 1.850.213 7.072.533 

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

5.4.1.1 Materiële vaste activa: Belangrijkste investeringen in boekjaar 

Er zijn In 2017 twee ambulances vervangen; de overige 4 ambulances zijn doorgeschoven naar 2018. 
Ook zijn er dit jaar 7 electrische Stryker brancards aangeschaft bij de RAV. 
Verder zijn er 4 volkswagen up's voor de RAV en 4 Opel poolauto's voor AGZ aangeschaft 
Op ICT gebied zijn er 108 notebooks vervangen en is er geïnvesteerd in software en communicatie apparatuur. 

5.4.1.2 Materiële vaste activa: Nadere toelichting op afwijking van reguliere afschrijftermijnen 

Er zijn in 2017 geen afwijkingen in de afschrijftermijnen. 
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5.4 Toelichting op de balans 

Vlottende activa 

5.4.2 Uitzettingen rentetyplsche looptijd <l j r 

5.4.2.1 Vorderingen openbare lichamen 
Boekwaarde per  

31-dec-17 31-dec-16 
Overige vorderingen op openbare lichamen 975.793 725.974 

975.793 725.974 

5.4.2.2 Uitzettingen in s'Rijks schatkist met een rentetyplsche looptijd < 1 jaar 

verslagjaar 
Drempelbedrag (1) 301.926 

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 207.182 207.535 209.514 210.069 
Ruimte onder het drempelbedrag (3a) = (1) > (2) 94.744 94.391 92.411 91.857 
Overschrijding van het drempelbedrag (3b) = (2) > (1) - . . . 

(1) Berekening drempelbedrag 
verslagjggr 

Begrotingstotaal verslagjaar (4a) 40.256.762 
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of . 
gelijk Is aan € 500 miljoen ( ' 40.256.762 
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 
miljoen te boven gaat 

CD = 
(4b)*0,0075 + 

Drempelbedrag (4c)*0,002 met 
een minimum 
van €250.000 301.926 

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen (negatieve bedragen (5a) 
tellen als nihil) 18.646.393 18.885.686 19.275.313 19.326.354 
Dagen in het kwartaal (5b) 90 91 92 92 

(4c) 

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 

5.4.2.3 Overige vorderingen 

schatkist aangehouden middelen (2) - (5a) / (5b) 207.182 207.535 209.514 210.069 

Boekwaarde per  
31-dec-17 31-dec-16 

Debiteuren 1.829.811 2.109.486 
Voorziening dubieuze debiteuren -60.826 -71.446 
Te verrekenen Vennootschapsbelasting (VPB) 67.108 
Overig 

Totaal overige vorderingen 1.836.093 2.038.040 

De te verrekenen VPB betreft de RAV. Dit is een latente belastingvordering, welke bij positief toekomstig resultaat 
kan worden verrekend met de dan te betalen VPB. 

5.4.3 Liquide middelen 

De banksaldi staan ter beschikking van GGD Flevoland. Er is een kort-kredietfadliteit bij de n.v. Bank Nederlandse Gemeenten 
van € 385.000. Ultimo 2017 is er een kasgeldlening van € 1.000.000. 
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5.4.4 Overlopende activa 

Te splitsen in ; 
Nog te ontvangen voorschotbedragen 
Vooruitbetaalde bedragen 
Nog te ontvangen bedragen 

5.4.4.1 Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen 

Verloopoverzicht 2016 

Boekwaarde per  
31-dec-l7 31-dec-16 

323.972  
501.902  
194.015 

1.019.889 

355.022 
236.435 
242.699 
834.156 

ontvangen besteed  
toevoegingen 2017 

Almere 
Dronten 
NOP 
Urk 
Zeewolde 
Provincie 
Ministerie Ec zaken (RVO) 
Ministerie van VWS 
Totaal 

152.199 

2.821 

200.002 

9,180.264 9.223.890 

133.291 

4,900 
94.399 

1.191.222 

132.423 

4.900 
94.399 

1.117.414 
355.022 

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

5.4.4.2 Vooruitbetaalde bedragen 

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

195.825 

1,953 

126.194 
10.604,076 10.573.026 323.972 

Boekwaarde per 
31-dec-17 31-dec-16 

219.938 
99.728 
12.004 
7.110 

149.614 
13.508 

106.798 
45.751 

9.482 
65.162 

3.840 
4.402 

Totaal vooruitbetaalde bedragen 

5.4.4.3 Nog te ontvangen bedragen 

Nog te ontvangen bedragen 
Nog te ontvangen schades 
Waarborgsommen huur 
RIVM entgelden 
BPM 
Afrekening projecten 
TB plus/HBV campagne 
PGA afrekening december 
Voorschotten PC-privé/ Fietsenplan 
Statushouders 
GMF Applicatie 
Vergoeding zakelijk mobiel 
Opleidingen 

Totaal overige overlopende activa 

501.902 235.435 

Boekwaarde per 
31-dec-17 31-dec-16 

18.118 
10.358 
5.527 

27.975 

60.130 

24.779 
1.442 

25,600 
20.086 

21.296 
5.946 
5.527 
8.801 

10.522 

10.000 
19.237 
5.155 

136.497 

194.015 

18.709 

242.700 

Voorschotten PC-privé en fietsenplan worden via salarisinhoudingen teruggevorderd op 
personeelsleden die gebruik maken van deze regeling. 
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Passiva 

Eigen vermogen 

5.4.5 Reserves na resultaatbestemming 

Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 

Totaal reserves 
Gerealiseerd resultaat 

Eigen vermogen 

5.4.5.1 Specificatie verloop bestemmingsreserves 

Reserve aanvaardbare kosten RAV 
Reserve V.D.W.S. 
Reserve wachtgeld TBC 
Reserve nog af te ronden projecten 
Reserve vakantierechten medewerkers 

31-dec-16 

2.604.549 
3.834.649 

6.439.198 

31-dec-16 

2.528.256 
354.900 
309.683 

74.609 
567.201 

Resultaatbestemming 
+ 

2016 2016 31-dec-17 

1.856.846 
710.489 

1.162.890 
1.110.502 

1.910.593 
4.234.662 

2.567.335 2.273.392 

Resultaatbestemming 
+ 

2016 2016 

6.145.255  
35.682 

6.180.937 

31-dec-17 

535.781 

74.609 
100.099 

1.019.873 

2.605 

88.024 

3.012.348 
354.900 
312.288 

0 
555.126 

3.834.649 710.489 1.110.502 4.234.662 

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 2015 welke in 2017 overeenkomstig de vastgestelde 
resultaatbestemming d.d. 22 juni 2017 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. Enkele van 
de risico's zijn beschreven in paragraaf 4.1 
weerstandsvermogen. 

Hieronder volgt een toelichting per bestemmingsreserve. 

5.4.5.2 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 
De reserve aanvaardbare kosten RAV wordt vermeerderd met een latente vordering vennootschapsbelasting van afgerond € 
63.000 over 2017. De vordering is opgenomen onder de financiële vaste activa. Vennootschapsbelasting is bij een gerealiseerd 
fiscaal verlies compensabel gedurende maximaal negen opvolgende jaren, mits in die periode winst wordt gemaakt. In het geval 
dat de RAV al deze jaren geen fiscaal positief resultaat zal realiseren wordt het aan de reserve toegevoegde bedrag op dat 
moment weer onttrokken aan de reserve. Volgens de bedrijfseconomische en fiscale resultaatprognose voor RAV voor de jaren 
2018 en verder wordt per saldo winst verwacht; tot en met 2020 een negatief resultaat en vanaf 2021 een positief resultaat. 

Reserve V.D.W.5 (Verbinjfi iLDa^We^amgnl 

Deze reserve is bedoeld voor vernieuwende activiteiten vanuit het thema "GGD op reis" 
In de bestuursvergadering van 16 maart 2017 is het bestedingsvoorstel goedgekeurd. 

Reserve Innovatiefonds 

Een verbeterslag in innovatie en kwaliteit van medewerkers. Een kwaliteitsverbetering door 'coaching on the job' voor 
medewerkers gericht op de toekomstige ontwikkelingen) aan te bieden, passend bij de professionele context van de individuele 
medewerker. 

Resen/e wachtgeld TBC 

In het contract is opgenomen dat het resultaat uit het eerste 5 jarig contract met de Centrale Opvang Asielzoekers de 
bestemming heeft om aan eventuele WW verplictingen te kunnen voldoen. 
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. 
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5.4.5.2 Nadere toelichting op de bestemmingsreserves (vervolg] 

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. 

onttrekking/vrijvc dotatie 
31-dec-16 2017 2017 31-dec-17 

Vreemd vermogen 

5.4.6 Voorzieningen 

Voorz. verplichtingen/verliezen/risico's 115.376 55.454 - 40.000 
vrijval 2017 19.922 

Onderhoudsegalisatlevoorzieningen 458.521 80.940 62.500 440.081 

Van derden verkregen middelen die 
specifiek besteed moeten worden 243.869 97.510 103.110 249.470 
Totaal voorzieningen 817.766 253.826 165.610 729.551 

5.4.6.1 Nadere toelichting op de voorzieningen 

Vggrz. verplichtingen/verliezen/risico's 

Voorziening rechtspositionele conseguenties 

Er zijn enige arbeidsvoorwaardelijke gevolgen ten laste van deze voorziening gebracht. 

OnderhoudseMisatievoorzienjnaen 

Voorziening gebouwen 
De onderhoudsegalisatievoorziening voor groot onderhoud wordt gedoteerd op basis van het 
lange termijn onderhoudsplan. De werkelijke onderhoudslasten worden ten laste van deze voorziening 
gebracht. Onder punt 4.2 is een nadere specificatie van het verloop vermeld. 

Voorziening Electrische brancards 
Vanwege duurzame inzetbaarheid van de medewerkers worden de brancards in de ambulances 
gefaseerd vervangen door electrische 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. Voor 2017 betreft het een voorziening voor 7 brancards. 

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. 
2017 Is het derde jaar waarin de lasten onttrokken zijn uit deze voorziening. 
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Schulden 

5.4.7 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 

Onderhandse leningen binnenlandse banken 

De rentelast voor 2017 bedroeg 
De oorspronkelijke hoofdsom van de leningen bedroeg: 

Vermeerdering aflossing 
31-dec-16 2017 2017 

2.847.078 

31-dec-17 

82.542 
8.578.861 

-513.358 2.333.721 

Vlottende passiva 

5.4.8 Netto vlottende schulden met rentetyplsche looptijd <1 jr. 

De overige schulden kunnen als volgt 
worden gespecificeerd: 

Crediteuren 
Loonbelasting december 
NZa/ te verrekenen Zorgverzekeraars 
Kasgeldlening 
Voorlopige Vennootschapsbelasting (VPB) 

Ngdere specifisgtie NW / te verrekenenen Zorgverzekeraars: 

Boekwaarde per 
31-dec-17 3 i - dec - i 6 

1.425.547 
1.444.839 
455.690 

1.000.000 

953.732 
1.073.293 
328.977 

6.000 

4.326.076 2.362.002 

Per 1 januari 2014 is de financierings systematiek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gewijzigd. De steeds wijzigende 
tarieven per regio en per periode zijn vervangen door een vast landelijk jaartarief voor alle Regionale Ambulancevoorzieningen. 
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. 

Voorlopige verrekening met Zorgverzekeraars 2016 

Voorlopige verrekening met Zorgverzekeraars 2017 

Totaal te verrekenen Zorgverzekeraars 

* De specificatie van de voorlopige afrekening is als volgt: 

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

Te verrekenen met NZa 

Nadere toelichting voorlopige vennootschapsbelasting: 

De aangifte Vennootschapsbelasting Is ingediend over 2016 zonder de RAV. We hebben gevraagd om vrijstelling. Het voorlopig 
bedrag VPB overige bedrijfsonderdelen bedroeg € 6.000 

390.804  

64.885  

455.689 

2017 
13.099.326 
13.099.326 
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5.4.9 Overlopende passiva 

Te splitsen in : 

Vooruit ontvangen voorschotbedragen 
Nog te betalen bedragen 
Vooruitontvangen bedragen 

Boekwaarde per 
31-dec-17 

113.821  
1.582.122  

718.819 

2.414.761 

31-dec-16 

75.212  
1.658.297  
1.820.832 

3.554.341 

5.4.9.1 Vooruit ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen 

verloopoverzicht 
Almere 
Dronten 
Lelystad 
NOP 
Urk 
Zeewolde 
Ministerie Ec zaken 
Ministerie van VWS 

Totaal 

Ontvangen  
2016 ^Toevoegingen; Vrijgevallen 2017 

18.154 
33.510 

253 

23.296 

165.042 
600.915 
433.047 
219.457 

168.476 
579.241 
431.502 
200.634 

14.720 
55.184 

1.798 

42.119 

75.213 1.418.461 1.379.853 113.821 

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

5.4.9.2 Nog te betalen 

Noq te betalen lasten 
Aflossing geldlening 
Netto salarissen 
Slottermijn ambulances 
Bijdr. Bestemmingsreserve verzekerde Zorg 
Nog te betalen rente 
Voorl. Afrekening Politie /Meldkamer 
Frictiekosten vaststel lingsovk hoofd JGZ 
Laboratoriumonderzoeken SOA 
1KB vakgeld juni t/m december 
Energienota Gordiaandreef 
PLB rechten / plus-min uren 
Voorl. afrekening gemene rekeningen VRF 
Afrekeningen gemeenten inspec KO 
Lasten inleen 

Totaal nog te betalen 

5.4.9.3 Vooruitontvangen bedragen 

31-dec-17 
25.596 
130.000 
12.881 
11.304 
8.375 
56.347 
158.584 
116.823 
95.000 

788.353 
101.715 
32.349 
34.594 

1.582.122 

Boekwaarde per 
31-dec-16 

321.806 

70.739 

90.000 
461.624 

10.589 
645.948 

57.591 

1.658.297 

Vooruitontvangen bedragen 2017 718.819 1.820.832 
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5.4.10 Niet uit de balans blijkende financieie verplichtingen 

Langlopende financiële verplichtingen 

Naam contract  

Huur Panden 
Huur Chroomstraat Lelystad 
Huur Ambulancepost brandweerkazerne Lelystad 
Huur Ambulancepost brandweerkazerne Dronten 
Huur Gezondheidscentrum Dok op Urk 
Huur Kometenlaan Emmeloord 
Huur Apolloweg Lelystad 
Huur Pyramide Zeewolde 
Huur Meldkamer de Doelen Lelystad 
Huur WTC Alnovum Almere 

Huur Haagbeukweg Almere 

Overige financieie verplichtingen 

Kopieermachines Canon Nederland 

Nlet in de balans opgenomen latent recht / latente vorderingen 

Er zijn geen latente rechten of vorderingen. 

lOODtijd eind, opzeg jaarbedrag 

vertengper. 
onbepaald 
verlengper. 
verleng per. 
onbepaald 
verlengper. 
verlengper. 
verlengper. 
verlengper. 
verlengper. 

5 jr 31-10-2018 
31-12-2018 

5 j r 14-4-2019 
1 jr 31-12-2018 

jaarlijks 
2 j r 30-11-2018 
1 jr 31-3-2018 
1 j r 1-4-2018 
I j r 1-4-2018 
6 mi 1-3-2021 

verlenging per j i juni 2021 

10.000 
96.000 
79.000 
15.000 
31.750 
14.000 
13,000 
65.700 

1.250 
36.500 

22.500 
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5.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 

5.5.1 Incidentele lasten en baten per programma 
Begroting Realisatie 

2017 2017 

Incidentele mutaties baten lasten baten lasten 

Algemene dienst 

Relatiebeheer en GGD op reis t.l.v. Reserve VDWS 227.248 
Wijziging toerekening huisvesting JGZ Almere 40.000 
Project Jong Leren Eten 99.300 99.300 
Inhuur P&O i.v.m. ziektevervanging 43.245 
Huisvesting en organisatieoverhead investeren in JGZ Almere 81.916 81.916 
ICT RAV Gooi&Vecht 78.483 78.483 

Gezondheid 

Frictiekosten JGZ Almere 182.577 182.577 
Statushouders 221.094 221.094 
Vrijval voorziening frictiekosten logopedie 26.845 
Koppeling LSP-RIVM 41.594 

RAV, MKA/MKB en GHOR 

Project samenvoeging meldkamers MKA 33.211 
Project samenvoeging meldkamers MKB 29.451 
Te verrekenen verliezen VPB 63.266 
Voorziening brandcards 10.311 103.110 

Totaal incidentele baten en lasten - - 700.526 1.244.495 

De incidentele baten en lasten betreffen eenmalige zaken die zich maximaal 3 jaar voordoen. 
Dit overzicht wordt gebruikt in het bepalen van de structurele exploitatieruimte. 
Zie daarvoor het kengetal onder par 4.1.4. 
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5.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 

5.5.2 WNT (Wet normering topinkomens) 

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiaing boven € 1.700 

Drs. C. Verdam 
Functie : Directeur Publieke gezondheid 

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 
In dienst tot (datum einde functievervulling) 
(Fictieve) dienstbetrekking? 
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 
Bruto-inkomen (salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en vaste toelagen) 
Winstdelingen en bonusbetalingen 
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen (6,7 en 8) 
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) 

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €) 
Toepasselijke bezoldigingsmaximum 

2017 

l-jan-08 
Heden 

Ja 
100% 

126.542 
11.261 
4.814 

142.718 
17.047 

159.765 

181.000 

0 
75.000 

2016 

Ja 
100% 

120.119 
0 

9.926 

130.045 
11.680 

141.725 

179.000 

0 
75.000 

Toezichthoudende topfunctionarissen met bgzoldJgjng_flnder C LZSfl 

Namen: 
Functie: leden algemeen bestuur 
Wethouder R.H.M. Peeters, gemeente Almere 
Wethouder J.W. Sparreboom, gemeente Lelystad 
Wethouder H.R. Bogaards, gemeente Noordoostpolder 
Wethouder P. van Bergen, gemeente Dronten 
Wethouder F. Brouwer, gemeente Urk 
Wethouder W. Prins, gemeente Zeewolde 

Bruto-inkomen (salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en vaste toelagen) 
Winstdelingen en bonusbetalingen 
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) 

2017 2016 

Onbezoldigd Onbezoldigd 
Onbezoldigd Onbezoldigd 
Onbezoldigd Onbezoldigd 
Onbezoldigd Onbezoldigd 
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5.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 

5.5.3 Verdeling bijdrage over de gemeenten 

2017 Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Totaal 

Algemene Dienst Publieke Gezondheid 1.412.292 289.245 546.999 330.664 142.351 157.334 2.S7S.885 
Algemene Dienst Publieke Gezondheid 1.412.292 289.245 546.999 330.664 142.351 157.334 2.878.885 
Gezondheid 2.065.741 423.075 800.089 483.657 208.215 230.131 4.210.908 
Jeugdgezondheidszorg 1.363.098 279.170 527.946 319.146 137.392 151.854 2.778.606 
Algemene Gezondheids Zorg 702.643 143.905 272.143 164.512 70.822 78.277 1.432.302 
RAV, MKA/MKB en GHOR 41.260 8.450 15.980 9.660 4.159 4.596 84.106 
Ambulancedienst (RAV) 0 0 0 0 0 0 0 
MKA/MKB 0 0 0 0 0 0 0 
GHOR (GROP) 41.250 8.450 15.980 9.660 4.159 4.596 84.105 
Totaal GGD 3.519.293 720.770 1.363.068 823.981 354.724 392.062 7.173.899 

rekenaantal inw. * 198.315 40.616 76.810 46.432 19.989 22.093 404.255 

Compensabele BTW realisatie 130.237 25.673 50.442 30.493 13.127 13.195 254.167 

* De aantallen inwoners zijn gebaseerd op de opgaven van de provincie. 
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6.0 Bijlagen 

6.1 Kosten gemene rekening 

Voor de uitvoering van de taken die mede voor de Veiligheidsregio Flevoland uitgevoerd worden wordt dit 
voor gemene rekening gedaan. Hierover is met de belastingdienst overeenstemming. Het betreft de 
werkzaamheden voor de GHOR en de gezamenlijke meldkamer voor ambulancedienst (MKA) en 
brandweer (MKB). 

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% 

begroting realisatie 
2017 2017 

Lasten 1.829.268 1.706.191 

Aandeel Veiligheidsregio 95% 1.737.804 1.620.882 
Aandeel GGD 5% 91.463 85.310 

In de baten Is de afrekening van de gemene rekening ad € 121.906 reeds als retourbedrag 
verwerkt. 

Gezamenlijke meldkamer 

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

begroting realisatie 
2017 2017 

Centrale post ambulancedienst afd. 41 953.680 1.310.354 
Meldkamer brandweer afd. 80 1.137.523 1.190.052 

2.091.203 2.500.406 

Aandeel GGD 53% 1.108.338 1.325.215 
Aandeel Veiligheidsregio 47% 982.865 1.175.191 

2.091.203 2.500.406 

In de baten is de afrekening van de gemene rekening ad C 20.191 reeds als aanvullend budget 
verwerkt. 
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6.2 P lus taken gemeen ten to taa love rz i ch t 

Real isat ie 

Algemene Dienst 
Digitale verwijswijzer 
WIZ portaal 
Sociale kaart 
Evaluatie Groen en gezonde verbinding 
JOGG 
Totaal Beleid & Onderzoek 

Zorgcoörcllnatie+ en zorgmeldingen 
Coördinatie opvoed- en opgroeiondersteuning 
DOEN! Teams/JG teams 
ESAR 
Extra inzet ZAT 
Bereikbaarheid oke punt 
Intern ondersteuningsoveileg VO 
Intensivering preventieve tandzorg 
Investeren in JGZ 
Inzet jeugdarts in Jeugdteam transitie 
Jeugd Maatschappelijk Werk (ZGA) 
Jeugdgezondheidszorg 0-4 (ZGA) 
Logopedie 
Lokaie wijkteams 
Marietje Kessels 
Medewerkers jeugdhulp 
Opvoeden Zo/thema's 
Overleggen met school en ketenpartners 
POH 
Schoolmaatschappelijk werk, preventie & vroeghulp 
Speciaiistentafei en verwijzingen Jeugdzorg 
Spreekuren op school 
Verzuimproject 
(Vormgeven) CJG/ontwikkeling transitie 
Vroegsignalering/Actietafel Thuiszitters 
Statushouders 
Frictiekosten JGZ Almere 
Totaal JGZ (Almere 0-1B j r ) 

Centrale toegang 
Toegangsbepaling dak- en thuislozen 
Nazorg ex-gedetineerden 
Indicatiestelling Beschermd wonen 
Brandpuntfunctionaris en procescoördinatie 
Regisseur sociaal netwerk 
Meldpunt Vangnet en Advies 
Verbreding Meldpunt 
Preventieve huisuitzettingen/Eropaf 
Centrum Seksueel Geweld 
Inspecties Kinderopvang en peuterspeelzalen 
Toezicht WMO 
Totaal AGZ 

Totaal GGD 

Centrumgemeente 
Almere 

1.868.884 

Almere 

195.000 
SO.OOO 
188.507 
443,423 
299.512 

421.750 
53.906 

111.678 

7S.108 
1.868.884 

7.562.712 
880 

7.278  
24.980 
33.138 

203.961 

31.000 
81.915 
91.755 
17.171 

628.214 

175.000 
4.175.712 

80.600 
54.194 

869.560 
20,829 

153,100 

60.500 

16,189 
126,636 
182,5/7 

Dronten Lelystad NOP Urk 

168.476 579.241 431.503 132.423 

73,973 
16.300 

Zeewolde 

200.634 

16.300 

41.516 

73.973 

38,881 
32,117 

131,345 

0 

53,454 

172.838 

2.202 

34.000 

8,415 
5,646 

10.380 

11.379 
9.174 

23,862 
19,214 

40.482 

1,674 

120.244 

9.152 

30.102 

7,611 

15,000 

4.179 

6.747 

31.428 

520 

2.106 
65.439 

6.747 

6.968.914 102.159 306.454 334.010 33.537 159.694 

50.000 

45.540 

465.120 

40,332 

39,456 
10.561 

138.096 
20.386 

84,720  
12.773 

76,253 

16.800 
5.833 

34.752  
6.188 

560.660 50.017 198.814 97.493 98.886 40.940 

Totaal 

10.943.872 
880 

73.973 
16.300 
7.278 

24.980 
123.411 

337.812  
32.117  

304.183  
31.000  
81.916  
91.755  
17.171  
7.611  

628.214  
15.000  

175.000  
4.175.712  

80.600  
54.194  
31.428  

869.560  
40.783  
9.174  

34.000  
153.100  
120.244  
23.862  
90.235  
80.237  
16.189  

221.094  
182.577 

7.904.768 

195.000 
80.000 
278.839 
443.423 
299.512 
76.253 

421.750 
53.906 
45.540 
111.678 
778.944 
130.848 

2.915.693 

1.868.884 7.562.712 168.476 579.241 431 503 132.423 200.634 10.943.872 
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6.3 Plustaken gemeenten welke separaat worden verantwoord 

Conform subsidieverordeningen en / of-beschikkingen of separate afspraken, worden een aantal subsidies in de 
jaarrekening verantwoord. De inhoudelijke en (nader gespecificeerde) financiële verantwoordingen zijn / worden 
ook separaat aan de gemeenten verstrekt. 

6.3.1 Gemeente Almere 
Kenmerk gemeente Almere: 21282 SA, 21270 SA en 21261 SA 

Centrum Seksueel Geweld 
Kenmerk gemeente Almere: 21282 SA 

Begroting 
2017 

Realisatie 
2017 

Personeelslasten 
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten 

100.228 
31.022 

131.250 

102.723 
8.955 

111.678 

Subsidie 
Resultaat 

131.250 131.250 
-19.572 

overschot 

Meldpunt Vangnet en Advies 
Begroting 

2017 
Realisatie 

2017 

Personeelslasten 
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten 

532.505 
62.648 

595.153 

563.263 
66.266 

629.529 

Subsidie: 
Centrum Almere (WMO Rijksmiddelen) 
Gemeentelijke bijdrage GGD 
Derden 

421.750 
157.403 

16.000 

421.750 
157.403 
50.376 

Totaal opbrengsten 
Resultaat 

595.153 629.529 

Centrale Toegang Flevoland 
Begroting 

2017 
Realisatie 

2017 

Personeelslasten 
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten 

174.474 
20.526 
195.000 

174.474 
20.525 
195.000 

Subsidie 
Resultaat 

195.000 195.000 
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6.3.1 Gemeente Almere 

Toegangsbepaling Beschermd wonen 
Kenmerk gemeente Almere: 21261 SA 

Begroting 
2017 

Realisatie 
2017 

Personeelslasten 
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten 

329.541 
113.883 
443.424 

329.541 
113.883 
443.424 

Subsidie 
Resultaat 

443.424 443.424 

Nazorg ex-gedetineerden volwassenen 
Begroting 

2017 
Realisatie 

2017 

Personeelslasten 
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten 

168.658 
19.842 
188.500 

168.658 
19.842 
188.500 

Subsidie 
Resultaat 

188.500 188.500 

Nazorg ex-gedetineerden jeugd Almere 
Begroting 

2017 
Realisatie 

2017 

Personeelslasten 
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten 

44.737 
5.263 

50.000 

44.737 
5.263 

50.000 

Subsidie 
Resultaat 

50.000 50.000 

Opschalingsmodel Almere 
inclusief factuur kp 3560671032 Begroting 

2017 
Realisatie 

2017 

Personeelslasten 
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten 

204.895 
24.105 
229.000 

267.985  
31.528 
299.513 

Subsidie 
Resultaat 

229.000 299.513 
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JGZ Almere 2017 
6.3.1 Gemeente Almere 
Kenmerk gemeente Almere: 21499 SA, 24077 SA en 24649 SA 

Begroting Realisatie 
2017 2017 

1.1 Logopedie 80.600 80.600 

1.2 Schoolmaatschappelijk werk 153.100 153.100 

1.3 JongerenMaatschappelijk werk 175.000 175.000 

1.4 Medewerkers Jeugdhulp 776.344 869.560 

1.5 Opvoed- en gezinsondersteuning 608.984 530.326 

1.6 Jeugdgezondheidszorg 0-4 3.392.692 3.420.090 
Afwijking realisatie t.o.v. begroting te 
financieren uit de frictiekosten -27.398 
inzet personeel BTP v.v. 28.518 
inzet personeei BTP v.v. -28.518 

1.7 Operationeel projectleider ESAR 31.000 31.000 

Vroegsignalering jeugd-ggz 6-12 jaar 8.222 7.867 

Actietafel Thuiszitters Almere (ATA) 10.260 8.322 

Totaal kosten 5.236.202 5.248.467 

Deel GGD 1.668.510 1.652.256 
Deel ZGA 3.567.692 3.596.210 

Frictiekosten 
Personeelswijzigingen GGD 360.000 182.577 
Realisatie frictiekosten 2016 GGD 94.614 
Afwijking prognose en realisatie: ZGA 69.709 
Afwijking prognose en realisatie: GGD 73.872 

Totaal frictiekosten 420.772 

Afwijking t.o.v. begroting te financieren uit budget frictiekosten 2018 60.772 
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Businesscase Investeren in de JGZ Almere 2017 
Kenmerk gemeente Almere: 21500 SA Aangepaste 

Begroting beschikking Realisatie 
2017 2017 2017 

VoorZorg 202.785 151.425 185.200 

Scholing/Training 108.399 78.155 58.430 

Informatiemanagement 91.344 

Stevig Ouderschap Prenataal 83.895 37.503 42.547 

Korte Video Hometraining voor het jonge kind 167.790 91.722 97.026 

Versterking interventies kwetsbare gezinnen/ casusregie 
bij crisissituaties/M@ZL-SMA/JGZ express 

Overig 

onverdeeld (bij ZGA opgeteld) 

Totaai kosten 

1.007.081 782.812 918.926 

79.258 45.348 

10.419 

1.661.294 1.231.294 1.347.478 

Deel GGD 
Deel ZGA 

Afwijking realisatie tov prognose te financieren 
uit frictiekosten afwijking 

Deel GGD 
Deel ZGA 

752.891 
908.403 

554.344 
676.950 

628.216 
719.262 

73.872 
42.312 
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6.3.2 Gemeente Dronten 

Plustaken Dronten 
Kenmerken gemeente Dronten: U17.000932/MO/MV 

6.3.3 Gemeente Lelystad 

Plusproducten JGZ 
K e n m e r k e n g e m e e n t e Le l ys tad : 2 0 1 7 / 0 0 1 9 0 

6.3.4. Gemeente NOP 

Begroting 
2017 

Real isat ie 
2017 

Personeelslasten 
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten 

55.758 
16.730 
72.498 

44.445 
13.334 
57.779 

Subsidie 
Resultaat 

72.498 72.498 
-14.719 

overschot 

Begroting 
2017 

Realisatie 
2017 

Personeelslasten 
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten 

221.914 
55.574 
288.488 

204.245 
61.727 
265.972 

Subsidie 
Resultaat 

288.488 288.488 
-22.515 

overschot 

Plusproducten JGZ 
Kenmerk gemeente NOP: 404523/437289 

Begroting 
2017 

Realisatie 
2017 

Personeelslasten 
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten 

213.102 
63.930 
277.032 

213.102 
63.930 
277.032 

Subsidie 
Resultaat 

277.032 277.032 
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6.3 .5 . Gemeente Urk 

Plusproducten JGZ 2017 
Kenmerk gemeente Urk: 2016.05067 

Begroting 
2017 

Real isat ie 
2017 

Personeelslasten 
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaai kosten 

5.972 
4.292 

10.264 

6.869 
4.922 

11.791 

Subsidie 
Resultaat 

10.264 10.264 
1.527 
tekort 

Regisseur Sociaal Netwerk Urk 2017 
Kenmerk gemeente Urk: 2017.01122 Begroting 

2017 
Real isat ie 

2017 

Personeelslasten 
Overige personeels- en organisatiekosten 
Totaal kosten 

69.321 
6.932 

76.253 

69.321 
6.932 

76.253 

Subsidie 
Resultaat 

76.253 76.253 

6.3.6 Gemeente Zeewolde 

Plusproducten 2017 
Kenmerk gemeente Zeewolde: 16z0010226 en 16z0010227 

Begroting 
2017 

Real isat ie 
2017 

Personeelslasten 
Overige personeels- en organisatiekosten 
BTW MKP Project 
Totaal kosten 

150.050 
45.015 
12.466 

207.531 

117.651  
35.295  
6.600 

159.546 
Subsidie 
Resultaat 

207.531 207.531 
-47.985 

overschot 
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6.4 ASG SISA verantwoording t.b.v. Amsterdam als coördinerende GGO 

Kenmerk : subsidieregeling publieke gezondheid VWS 

Personeelskosten 
Laboratoriumkosten 
Totaal kosten 

Subsidie ASG 
Overige inkomsten 
Centrum Seksueel Geweld 
Gemeentelijke bijdrage 
Opbrengsten 

Resultaat 

Realisatie 
2212. 

881.879 
378.161 

1.260.040 

885.838 
59.649 

111.678 
202.875 

1.260.040 

Seksualtteltscoondinatie-
en hulpverlening + 
aanvullende curatieve 
SOA bestrijding 

Subsidieregeling publieke 
gezondheid 

Gemeenten 

Aanta l consul ten ( j aa r T) 

Seksuallteitshulpverienin 
in het verzorgingsgebied 

Aard controle Ol 

Intdicatomummar. H3 / 02 

384 

Aantal gevonden 
SOA's (jaar T) in het 
veraorgingsgebied 

Aard controle 01 

itdicatomummer. H3 / 02 

934 

Aantal SOA-onderzoeker 
(jaar T) In het 
verzorgingsgebied 

Aard controle D l 

Intdicatomummer. H3 / 02 

4.763 

Besteding (jaar T) 

Aard controle R 

atomummer. H3 / 04 

885.838 

Stand Egallsabereserve per 
31 december (jaarT) 

Aard controle -

Intdicatomumtner. 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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7.0 Overiqe oeaevens 

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. 

7.1 Voorgestelde resultaatbestemming 

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 

Dotaties en onttrekkingen conform beleidsuitgangspunten 

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 saldo van de uitvoering van collectieve gemeentelijke taken 
plustaken en markttaken wordt via de Algemene reserve verwerkt 

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

Bijzondere dotaties en onttrekking voorgesteld aan de reserves : 

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. 

Dotaties en onttrekkingen conform genomen bestuursbesluiten op de reserves 

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

toename reserve 

toename reserve 

toename reserve 

afname reserve 

35.682 

40.149 

2.620 

126.845 

-106.685 

toename reserve 

afname reserve 

200.000 

-227.248 

Totaal voorgestelde resultaatbestemming 35.582 

7.2 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden, welke invloed hebben op deze jaarrekening. 

7.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Voor de controleverklaring van de onafhankelijke accountant verwijzen wij naar de volgende 3 pagina's 
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