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Inleiding
Op 17 april 2018 hebben wij op grond van artikel 21 lid 2 van de Gemeenschappelijke 
regeling GGD Flevoland ontvangen de ontwerpbegroting 2019 inclusief de 
meerjarenraming 2020-2022 en de voorlopige jaarstukken 2017 van de GGD Flevoland. 
Op grond van artikel 21 lid 6 dienen wij vooruitlopend op de nog komende 
besluitvorming in de gemeenteraad bij uw dagelijks bestuur de volgende nog voor te 
stellen zienswijze(n) in op de genoemde stukken.

Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming
Met in achtneming van onze zienswijze(n) vermeld onder Toelichting op de 
ontwerpbegroting 2019, conseguenties fusie Veiligheidsregio's en Plustaak VDWS 
stemmen wij in met de voorliggende ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020- 
2022 collectief takenpakket inclusief de opgenomen loon- en prijsindexering, wat een 
bijdrage van Noordoostpolder voor het collectieve takenpakket betekent van € 871.445. 
In de voorliggende ontwerpbegroting 2019 zijn geen (structurele) wijzigingen op de 
begroting opgenomen. De middelen voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn reeds 
beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting 2018 en meerjarenraming 2019- 
2021.

Toelichting op de ontwerpbegroting 2019
De toelichtende teksten op de begroting 2019 zijn grotendeels geschreven vanuit het 
organisatorisch perspectief van de GGD. Er wordt ondanks herhaalde verzoeken en 
ingediende zienswijzen- wederom geen inzicht gegeven in de inspanningen die op 
(individueel) gemeentelijk niveau plaatsvinden en welke prioriteiten in de coll 
gezondheid per gemeente (moeten) worden gesteld.
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Meer gemeente specifieke informatie zou ook in logisch verband staan met uw streven 
naar een vanzelfsprekende lokale verbinding met het gemeentelijk sociaal domein en de 
meerwaarde van de specifieke expertise die de GGD kan inbrengen.

U volstaat echter met te stellen dat de nieuwe (interne) GGD structuur als doelstelling 
heeft een integrale werkwijze en advisering te realiseren met betrekking tot de publieke 
gezondheidsplannen op gemeentelijk niveau. Dat deze plannen moeten aansluiten op de 
lokale behoeften en de gezondheidsstatus van onze gemeente wordt in die zin als een 
'open deur' beschouwd.

Consequenties fusie Veiliqheidsreaio's
In tegenstelling tot de tot nog toe gevolgde werkwijze met betrekking tot het onderzoek 
naar een fusie tussen beide Veiligheidsregio's en de consequenties daarvan voor de beide 
GGD 'en ligt het voor de hand dat de deelnemende gemeenten de regierol hebben over 
dit proces. De gemeenten zijn immers eigenaar en afnemer (verlengd lokaal bestuur). De 
gemeenten zijn nu niet meegenomen en hebben geen invloed gehad. Dit is mede de 
oorzaak van de weerstand die blijkt uit de brieven van de gemeenten. Wij citeren hierbij 
de passage uit onze eigen brief van 19 januari 2018 waarin dit aspect ook is aangestipt: 
"in onze ogen is dus niets gedaan met de inbreng die we leveren. Wij vinden dat niet 
bepaald getuigen van het belang dat u hecht aan de inbreng van gemeenteraden en 
colleges en het daarmee samenhangende bestuurlijk draagvlak".
Als de gemeenten in de regierol worden gezet wordt tevens gewaarborgd dat de 
(nieuwe) gemeenteraden van het begin af aan worden meegenomen in dit proces.

Plustaak VDWS
Voor Verbinden Doen We Samen bestaat momenteel geen draagvlak bij Noordoostpolder 
om de daarmee gemoeide kosten onder te brengen in het collectieve takendeel.
Daarom heeft u voor de verlegenheidsoplossing gekozen deze taak voor elke gemeente 
als een 'afdwingbare' plustaak op te nemen. Deze "plustaak" leent zich echter minder 
voor individuele keuzeopties van gemeenten. Verbinden doen we samen kan alleen 
slagen - inherent aan de naamgeving - als alle gemeenten hieraan deelnemen en dit als 
een gezamenlijke opdracht beschouwen. De consequentie (lees: risico) van het opnemen 
van VDWS als een 'plustaak' houdt in dat iedere gemeente hiervoor een aparte opdracht 
moet verlenen. In principe zou hier - omdat het een omschakeling van werkwijze betreft 
- ook geen aanvullend budget voor nodig moeten zijn. Wij geven u in overweging u nog 
eens nader te beraden op de consequenties van deze nieuwe werkwijze voor uw (interne) 
organisatie voordat de gemeenten in het najaar moeten besluiten over de (plus)taak 
Verbinden Doen We Samen.

Voorlopige Jaarstukken 2017
Wij hebben kennis genomen van de voorlopige jaarstukken over het boekjaar 2017. 
Inmiddels zijn de jaarstukken over 2017 voorzien van een controleverklaring. Het 
resultaat over 2017 (totaal van baten en lasten) bedraagt € 35.682.
Net als over 2016 worden de tekorten over 2017 gecompenseerd door meer inkomsten 
verworven uit markttaken en plusstaken gemeenten. De groei van met name de 
markttaken is zowel een kans als een steeds groter wordend risico voor GGD Flevoland 
en dus voor de deelnemende gemeenten. Wij vragen hier expliciete aandacht voor. Dit 
risico kan toenemen indien de voorgenomen fusie tussen de Veiligheidsregio's zijn/haar 
beslag krijgt.



Besluitvorming gemeenteraad
Na de besluitvorming in de raad op 9 juli 2018 ontvangt u nog definitief bericht of de 
raad heeft ingestemd met onze voorgestelde zienswijze.
Rest ons nog te melden dat de gemeentelijke programmabegroting 2019 uiterlijk op 14 
november 2018 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Wij verwachten een 
schriftelijke reactie op vermelde zienswijzen met betrekking tot de ontwerpbegroting 
2019 en meerjarenraming 2020-2022, de jaarstukken 2017 en de plustaak VDWS. Ook 
op de opmerkingen met betrekking tot het onderzoek naar een eventuele fusie tussen de 
Veiligheidsregio's verwachten wij een bestuurlijke reactie.

Met vriencjettjk^groet,
het cpffe^e van burgemeester en wethouders, / /
de Secretaris, de burgemeester, /


