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in het sociaal domein

Verbinden doen  

we samen!

Hoe werkt de GGD?

Baten 2019 in één oogopslag*

Wilt u meer informatie?

Neemt u dan contact met ons op via relatiebeheer@ggdflevoland.nl

of met de relatiebeheerder van uw gemeente (0320 - 276 211)

GGD Flevoland: uw gemeentelijke gezondheidsdienst in de 
Noordoostpolder 

Wij zijn GGD Flevoland. GGD Flevoland zet zich in voor een gezonder Flevoland. Wij bewaken, beschermen en  

bevorderen de gezondheid van de Flevolanders, jong en oud.

Wij werken met en voor de zes gemeenten in Flevoland. De manier waarop we dat doen verschilt per gemeente en

is afhankelijk van de afspraken die we met elkaar maken. Wat zijn onze wettelijke Basistaken? Hoe vullen wij onze

Plustaken in en welke Markttaken voerden we uit?

Met deze factsheet geven wij hierop een antwoord; de verschillende activiteiten overzichtelijk op een rij. Hiermee  

geven wij u als gemeenteambtenaar inzicht in het brede takenpakket van GGD Flevoland.

Kijk voor meer informatie op www.ggdflevoland.nl en www.eengezonderflevoland.nl.

*bron: jaarrekening 2019

** bijdrage van overige 
gemeenten in Flevoland voor 
wettelijke basistaken

Totaal €51.246.792

€ 917.631 € 29.612.470

MP1 P2

€ 13.047.860 € 7.186.731
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€ 482.101

B
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Welke taken voerde GGD Flevoland uit en welke keuzes maakte uw gemeente?

Wettelijke basistaken gemeente Noordoostpolder 

• Inzicht in de gezondheidstoestand van de bevolking  

(onderzoek, monitoring)

• Vroegtijdige signalering gezondheidsrisico’s

• Beleidsadvisering publieke gezondheid

• Advisering over effectieve preventieprogramma’s en

gezondheidsbevordering

• Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ). In de 

Noordoostpolder is JGZ 0-4 jaar belegd bij Zorggroep

Oude en Nieuwe Land en JGZ 4-18 jaar bij de GGD

• Infectieziektebestrijding, waaronder bestrijding van  

tuberculose (tbc) en preventie en bestrijding van  

seksueel overdraagbare aandoeningen (soa)

• Technische hygiënezorg (THZ): advisering en toezicht

• Milieu en Gezondheid (MMK)

• Rijksvaccinatieprogramma 

• GGD Rampen Opvang Plan (GROP):  

infectieziektebestrijding, medische milieukunde,  

gezondheidsonderzoek en psychosocialehulpverlening  

bij ongevallen enrampen

Monitoring, signalering en advisering

Wettelijke basis: Wet publieke gezondheid (Wpg)

Financiering: inwonersbijdrage gemeente NOP

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Wettelijke basis: Wet publieke gezondheid

Financiering: gemeentelijke inwonersbijdrage

Publieke gezondheid bij incidenten, rampen encrises

Wettelijke basis: Wet Veiligheidsregio’s

Financiering: gemeentelijke inwonersbijdrage

• Meldpunt Vangnet en Advies

• Verbreden regionaal meldpunt personen met verward 
gedrag

• Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang

• Coördinatie nazorg ex-gedetineerden (volwassenen)

• Toegangsbepaling Beschermd Wonen

• Sociaal medisch spreekuur

• Implementatie WvGGZ

• Voorzitterschap Regionale Experttafel Jeugd 
Flevoland 2019 -2021 

• Toezicht Wmo; regionaal  

Wettelijke basis: Wmo (2015)

• Centrum Seksueel Geweld (CSG)

• Toezicht Kinderopvang

• Gerechtelijke lijkschouwing 

2 Overige taken

P2

Financiering: subsidie gemeente
Noordoostpolder 

P1

€

M
Taken die de GGD uitvoert in opdracht van derden zoals

Rijk, Veiligheidsregio Flevoland, Nederlandse Zorgautoriteit

(NZA), COA, RIVM, politie of(groepen van) burgers.

• Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

• Regionale Meldkamer:

• Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR)  

zoals crisisbeheersing, zorgcontinuïteit en  

advisering bij (lokale) evenementen

• Vaccinaties en gezondheidsadvies voor reizigers

• Aanvullende seksuele gezondheidszorg: Centrum

Seksuele Gezondheid. Zie: www.senseflevoland.nl

• Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA)

• Forensische Geneeskunde: arrestantenzorg

• Mobiele Röntgen Units

(MRU’s, ten behoeve van tbc-screeningen)

• ICT-ondersteuning Brandweer Flevoland, RAV Gooi 
en Vechtstreek

• Projecten Gezondheidsbevordering o.a. Jong Leren 
Eten, M@ZL app

• Schoolmaatschappelijk Werk – contracten met 
scholen

• Technische hygiënezorg:

advisering publieksevenementen, 

vergunning/toezicht tattoo- en piercingshops, 

advisering risico-instellingen

• Regionale Meldkamer Ambulancezorg (MKA)

• Regionale Meldkamer Brandweer (MKB)

€ Financiering: subsidie via centrumgemeente Almere

1 OGGz-taken

Plustaken gemeente Noordoostpolder 
Extra taken in opdracht van individuelegemeente(n)

Plustaken voor heel Flevoland
Extra taken in opdracht van centrumgemeente Almere

Markttaken voor heel Flevoland
Taken in opdracht van derden

• Gezonde School Noordoostpolder

• Inzet medewerker Sociaal Team

• Inzet jeugdarts Sociaal Team

• Inzet Casusregisseurs Sociaal Team 

• Preventie en voorlichting

• PR en communicatie voor website Centrum voor 

Jeugd en Gezin Noordoostpolder

• Zorgcoördinatie AZC Luttelgeest

€

€
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€

Financiering: subsidie niet via centrumgemeente Almere€

http://www.senseflevoland.nl/

