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Lelystad, 8 april 2020
Geacht college,
Conform artikel 21 en artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland doe ik
u, namens het dagelijks bestuur, bijgaand toekomen de Ontwerp Begroting 2021, inclusief
meerjarenraming 2022-2024. Tevens worden aan u de voorlopige Jaarstukken 2019 van
GGD Flevoland aangeboden.
1. Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 (bijlage 1).
Het algemeen bestuur van GGD Flevoland heeft op 19 maart 2020 ingestemd met het
aanbieden de ontwerpbegroting 2021, inclusief meerjarenraming 2022-2024, aan de
colleges van de deelnemende gemeenten. Het verzoek aan het college is om de
ontwerpbegroting 2021 vóór 15 april aanstaande in kennis te brengen van de
gemeenteraden.
De gemeenteraad kan haar zienswijze, binnen acht weken na ontvangst van de
ontwerpbegroting 2021, schriftelijk ter kennis aanbieden aan het dagelijks bestuur van
GGD Flevoland.
Het algemeen bestuur zal vervolgens, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen
van de gemeenteraden, de begroting 2021, inclusief meerjarenraming 2022-2024, in de
bestuursvergadering van 25 juni aanstaande vaststellen.
2. Voorlopige Jaarstukken 2019 (bijlage 3).
Het algemeen bestuur van GGD Flevoland heeft op 8 april 2020, op basis van de
goedkeurende verklaring van de accountant, ingestemd met het aanbieden van de
voorlopige jaarstukken 2019 aan de colleges van de deelnemende gemeenten. Het
college wordt verzocht om de voorlopige jaarstukken 2019, ter informatie, door te
sturen naar de gemeenteraad.
Het algemeen bestuur stelt op 25 juni aanstaande de jaarstukken 2019, alsmede de
bestemming van het resultaat, vast.
Ter informatie is een infographic bijgevoegd. Deze infographic geeft een overzicht van
de bijdrage van uw gemeente aan GGD Flevoland in 2019, onderverdeeld naar de
diverse producten en diensten die GGD Flevoland levert. Daarbij is ook onderscheid
gemaakt in de wijze van financiering van de betreffende producten en diensten.
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3. Tot slot
Uw gemeente heeft ook te maken met de gevolgen van het Coronavirus. Dit kan mogelijk
gevolgen hebben voor de behandeling en de termijnen ten aanzien van de ontwerpbegroting
2021 (uiterlijk 8 weken na ontvangst). Een uitloop van uw termijnen heeft dan weer gevolgen
voor de opvolgende (wettelijke) termijnen.
Ik wil vragen om de gemeenteraad, via mevrouw K. Makarawung
(k.makarawung@ggdflevoland.nl), te laten weten op welke termijn zij verwacht haar zienswijze
te zullen aanleveren.

Hoogachtend,

R. Bosch-Nijeboer
voorzitter algemeen bestuur GGD Flevoland

C. Verdam
secretaris
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