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•*>
gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 30 april 2018.
Onderwerp

GGD Flevoland:

- ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022;
- voorlopige jaarstukken 2017.

Advies raadscommissie

Hamerstuk
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit

1. Het bestuur van de GGD Flevoland in de zienswijze meedelen dat wordt ingestemd
met de ontwerpbegroting 2019 voor het collectieve takenpakket AGZ/JGZ/RAV/GHOR en
de hieruit voortvloeide bijdrage van € 871.445.
2. Het bestuur van de GGD Flevoland in de zienswijze meedelen dat kennis is genomen
van de voorlopige jaarstukken 2017.
3. De in de bijlage 1 bij de ontwerpbegroting 2019 opgenomen plustaken voor
Noordoostpolder als indicatief beschouwen, omdat de exacte invulling later dit jaar, op
basis van de definitieve afspraken, zal plaatsvinden.
Doelstelling

Door de bijdrage van aan de GGD Flevoland bevorderen en bewaken we de collectieve
gezondheid van de inwoners. In de taken die we op grond van de Wet publieke
gezondheid (Wpg) aan de GGD opdragen onderscheiden we een viertal pijlers:
1. Monitoren van de gezondheidstoestand van de inwoners via de periodieke enquêtes en
het signaleren van en adviseren over gezondheidsproblemen;
2. Uitvoerende taken met betrekking tot gezondheidsbescherming waar onder
Jeugdgezondheidszorg, OGGZ, infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding, soa, medische
milieukunde en technische hygiënezorg;
3. Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises (GHOR);
4. Toezichthoudende taken zoals toezicht op de kinderopvang en sinds kort ook op de
kwaliteit van de uitvoering van de WMO.
Inleiding

Voor de uitvoering van bovengenoemde pijlers houden de gemeenten in Flevoland
gezamenlijk de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland in stand. Het bestuur van de
GGD Flevoland dient jaarlijks vóór 15 april de ontwerpbegroting bij de gemeenteraden
van de deelnemende gemeenten in.
Op grond van artikel 21 lid 6 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland kan de
gemeenteraad van de aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland deelnemende
gemeenten gedurende acht weken na ontvangst van het ontwerp van de begroting zijn
zienswijze schriftelijk indienen bij het bestuur van de GGD Flevoland. De
ontwerpprogrammabegroting 2019 en meerjarenraming evenals de voorlopige
jaarrekening 2017, zijn bij brief gedateerd 13 april 2018, ontvangen op 17 april 2018,
waarmee de termijn van acht weken voor het indienen van uw zienswijze is begonnen.
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Argumenten

1. Met deze bijdrage van € 871.445 (inclusief BTW component) voor 2019 kan het
collectieve takenpakket conform de ingediende ontwerpbegroting 2019 worden
uitgevoerd.
De collectieve taken die worden uitgevoerd bestaan uit de Algemene
Gezondheidszorg/Jeugdgezondheidszorg/Ambulancedienst (RAV) de GHOR en de
Algemene Dienst, waaraan de overheadkosten worden toegerekend. Dit laatste houdt
verband met landelijke regelgeving in het kader van het BBV (Besluit Begroting en
Verantwoording) om de component overhead meer transparant weer te geven. Er wordt
op de ontwerpbegroting 2019 een indexering toegepast van + 0,00%, conform de
indexering van gemeente Lelystad. De autonome groeifactor is GGD-gemiddeld +
0,92%; voor Noordoostpolder is deze + 0,12%.
2. Met de toezending van de voorlopige jaarstukken 2017 is voldaan aan de wettelijke
verplichting deze stukken vóór 15 april in te dienen.
De voorlopige jaarrekening 2017 sluit met een positief saldo van € 35.682. Dit saldo
wordt toegevoegd aan de reserve VDWS (Verbinden Doen We Samen) voor inzet op
relatiebeheer gemeenten. De goedkeurende controleverklaring van de controlerend
accountant is op 12 april 2018 afgegeven.
3. De bedragen in de ontwerpbegroting voor de plustaken als indicatief beschouwen.
Over de plustaken die de GGD boven het collectieve takenpakket - inclusief de nieuwe
plustaak VDWS - zal gaan uitvoeren zullen in de loop van dit jaar nog nadere afspraken
worden gemaakt. Afhankelijk van de uitkomst hiervan kunnen vermelde taken en/of
bedragen nog worden aangepast.
Kanttekeningen

1. Er zijn wel risico's verbonden aan uitvoering van de ontwerpbegroting 2019.
In de risicoparagraaf wordt een groot aantal risico's aangegeven waarbij hieronder de
risico's met de grootste kans van waarschijnlijkheid (50% of >) worden genoemd:
- huisvesting leegstandsrisico: € 200.000;
- Rijksvaccinatieprogramma 2018/2019: € 100.000;
- schaalnadeel Meldkamer: € 423.000;
- samenwerking RAV/Regio Gooi&Vecht: € 600.000;
- scenario Lokale Verbinding: € 195.000.
Verder wordt als een laag risico (10%) - maar wel van grote omvang (€ 6,7 miljoen) aangemerkt vraaguitval plustaken (excl. JGZ Almere) en vraaguitval markttaken (€ 4,5
miljoen met risico van 5%).
2. In de plustaken voor onze gemeente doen zich wel wijzigingen voor.
Als gevolg van de andere werkwijze m.b.t. de Doen teams veranderen een aantal
plustaken in 2019. Daar komt tevens een nieuwe plustaak bij namelijk "Scenario Lokale
Verbinding". Afhankelijk van de besluitvorming hierover eind 2018 zal in 2019 nog een
beroep moeten worden gedaan op de financiële reserves van de GGD. Het gaat hier om
een totaal bedrag van € 195.000 waarvoor geen structurele financiële dekking bestaat.
Bij eventuele voortzetting van deze activiteit zijn daarvoor in 2020 dus nog extra
financiële middelen (van de deelnemende gemeenten aan de GR Flevoland) nodig omdat
deze middelen nu niet in de meerjarenraming zijn meegenomen. Dit onder voorwaarde
dat alle deelnemende gemeenten hiermee instemmen.
Planning/uitvoering

Het bestuur van de GGD Flevoland zal - rekening houdend met de door de
gemeenteraden ingediende zienswijzen - voor 1 juli 2018 een besluit nemen tot
vaststelling van de ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 en van de
voorlopige jaarstukken 2017.
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Bijlagen

1. De ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de GGD Flevoland
en de voorlopige jaarstukken 2017 (560701).
2. De concept brief zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 20202022 van de GGD Flevoland (564117).
3. De concept brief bevestiging vaststelling zienswijze raad op de ontwerpbegroting 2019
en meerjarenraming 2020-2022 van de GGD Fleyol#^ (568302).
burgemeester en wethouders,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : mevrouw H.R. Bogaards-Simonse
Steller
: de heer H.G. Jansen; 06 13 32 55 28;
hg.jansen@noordoostpolder.nl
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gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2018, no.
18.0000179;
gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
BESLUIT:
1.
2.
3.

Het bestuur van de GGD Flevoland in de zienswijze mee te delen dat wordt
ingestemd met de ontwerpbegroting 2019 voor het collectieve takenpakket
AGZ/JGZ/RAV/GHOR.
Het bestuur van de GGD Flevoland in de zienswijze mee te delen dat kennis is
genomen van de voorlopige jaarstukken 2017.
De in de bijlage 1 bij de ontwerpbegroting 2019 opgenomen plustaken voor
Noordoostpolder als indicatief te beschouwen, omdat de exacte invulling later dit
jaar, op basis van de definitieve afspraken, zal plaatsvinden.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 25 juni 2018.
De griffier,
de voorzitter:)

