Gemeente Noordoostpolder
T.a.v. van het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 155
8300 AD EMMELOORD

Kenmerk

: 2021/0152

Inlichtingen bij

: G. van Gulick

Telefoonnummer : g.vangulick@ggdflevoland.nl
Betreft

: ontwerp begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van GGD Flevoland
alsmede de voorlopige jaarstukken 2020 van GGD Flevoland

Lelystad, 15 april 2021
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 2022, inclusief
meerjarenraming 2023-2025. Tevens worden aan u de voorlopige Jaarstukken 2020 van
GGD Flevoland aangeboden.
1. Algemeen
Net als gemeenten en alle organisaties binnen de publieke sector heeft GGD Flevoland
het afgelopen jaar te maken gehad met de effecten van de Coronacrisis. Van alle
organisaties is flexibiliteit en wendbaarheid gevraagd om taak- en dienstverlening op
het benodigde niveau te houden. De werkwijze is daarbij veranderd of aangepast en
daarnaast is de digitalisering van werkprocessen, in een zeer korte tijd, in grote mate
gewijzigd.
Bovendien is van GGD’n en zo ook van GGD Flevoland, substantieel meer inzet
gevraagd. GGD’n hebben, vanuit hun wettelijke basistaak Infectieziektebestrijding, een
grote rol in de bestrijding van het Coronavirus. De intense dynamiek van het afgelopen
jaar heeft veel gevraagd van GGD Flevoland. Ook in de komende periode zal de
bestrijding van de pandemie nog een grote inzet en flexibiliteit vragen van GGD
Flevoland. We hopen en verwachten dat we ons in de tweede helft van 2021 ook
voorzichtig kunnen gaan richten op de na- en herstelfase van deze crisis. Ook wordt in
dit jaar en in 2022 meer duidelijk welke effecten de pandemie gaat hebben op een
herinrichting van infectieziektebestrijding in enge zin en de maatschappelijke opdracht
van GGD’n in bredere zin.
Vanuit deze werkelijkheid heeft het bestuur GGD Flevoland besloten de
ontwerpbegroting 2022, zonder bezuiniging én zonder uitbreiding van nieuwe beleid,
aan te bieden aan de gemeenteraden voor zienswijzen.
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2. Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (bijlage 1)
Het algemeen bestuur van GGD Flevoland heeft op 14 april 2021 ingestemd met het
aanbieden de ontwerpbegroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023-2025, aan de
colleges van de deelnemende gemeenten. Het verzoek aan het college is om de
ontwerpbegroting 2022 op 15 april aanstaande in kennis te brengen van de
gemeenteraden.
De gemeenteraad kan haar zienswijze, binnen acht weken na ontvangst van de
ontwerpbegroting 2022, schriftelijk ter kennis aanbieden aan het dagelijks bestuur van
GGD Flevoland. De gemeenteraad kan haar zienswijze, uiterlijk op 11 juni aanstaande,
schriftelijk kenbaar maken via het mailadres L.vanderLinden@GGDFlevoland.nl.
Het algemeen bestuur zal vervolgens, met inachtneming van de ontvangen zienswijzen
van de gemeenteraden, de begroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023-2025, in de
bestuursvergadering van 24 juni aanstaande vaststellen.
Bijzonderheden
In deze ontwerpbegroting 2022 is opgenomen het voornemen van GGD Flevoland om
deel te nemen aan een nog op te richten Stichting ten behoeve van een nieuw te
bouwen gezondheidscentrum te Emmeloord. In de vergadering van het algemeen
bestuur van 14 april 2021 heeft het algemeen bestuur hier mondeling een
voorgenomen besluit over genomen. Het algemeen bestuur zal, met inachtneming van
de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden, ook ten aanzien van dit
voorgenomen besluit, conform artikel 9 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD
Flevoland, in de bestuursvergadering van 24 juni aanstaande tevens besluiten over het
voornemen tot deelnemen aan de Stichting “Gezondheidscentrum Emmeloord”
(werktitel).
In deze ontwerpbegroting 2022 is opgenomen een prognose van het resultaat boekjaar
2020 van in totaal € 435.994. In de vergadering van het algemeen bestuur van 14 april
2021 is mondeling gemeld dat het resultaat boekjaar 2020 na controle van de
voorlopige jaarstukken 2020 lager is, namelijk € 360.213. Het in de vergadering
genoemde verschil van € 75.000 is het gevolg van correctie op de boeking opbrengsten
COVID-19 vanuit het ministerie VWS. De cijfers van de prognose 2020, de bestemming
van het resultaat en de bijbehorende balansposten zijn in deze ontwerpbegroting 2022
door tijdgebrek niet meer aangepast aan het lagere resultaat uit de voorlopige
jaarstukken.
3. Voorlopige Jaarstukken 2020 (bijlage 2)
Het algemeen bestuur van GGD Flevoland heeft op 14 april 2021 ingestemd met het
aanbieden van de voorlopige Jaarstukken 2020 aan de colleges van de deelnemende
gemeenten. In deze vergadering heeft de accountant zijn bevinding toegelicht en heeft
tevens mondeling de goedkeurende verklaring van getrouwheid aangekondigd. Door de
complexiteit van de controle, als gevolg van de uitbreiding van activiteiten ten behoeve
van COVID-19 zorgverlening, is de schriftelijke bevestiging van de verklaring van de
accountant met de bijbehorende gewaarmerkte versie van de jaarstukken 2020 nog
niet beschikbaar.
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De schriftelijke bevestiging van de verklaring van de accountant zal bij vaststelling door
het algemeen bestuur worden toegevoegd aan de jaarstukken 2020.
Het college wordt verzocht om de voorlopige Jaarstukken 2020, ter informatie, door te
sturen naar de gemeenteraad.
Het algemeen bestuur stelt op 24 juni aanstaande de Jaarstukken 2020, alsmede de
bestemming van het resultaat 2020, vast.

Hoogachtend,

R. Bosch-Nijeboer
voorzitter algemeen bestuur GGD Flevoland

M. Vluggen MBA
plv secretaris
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