gemeente

NOORDOOSTPOLDER
Emmeloord, 28 april 2021.
Onderwerp
Zienswijze GGD ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025
Advies raadscommissie
Hamerstuk
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 van de GGD
Flevoland;
2. Een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 van de
GGD Flevoland;
3. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de GGD Flevoland;
4. Waardering te uiten voor de inzet van GGD Flevoland in de bestrijding van de pandemie.
Doelstelling
Een goede gezondheidszorg voor onze inwoners.
Inleiding
GGD Flevoland legt haar financiële stukken aan u voor. Dat doet zij ter kennisname en met de vraag
of u een zienswijze op de begroting en meerjarenraming wilt indienen. Met een zienswijze kunt u
invloed uitoefenen op de (financiële) keuzes die het GGD bestuur met deze stukken maakt. Na de
zienswijze periode bespreekt het GGD bestuur de zienswijzen van alle zes deelnemende gemeenten
en besluit of en - in hoeverre - zij de begroting en meerjarenraming aanpast. Het algemeen bestuur
van de GGD Flevoland stelt de begroting en de meerjarenraming van GGD Flevoland vast.
Beleidsreferentie
=>
Wet Publieke Gezondheid (Wpg)
=>
Wet gemeenschappelijke regelingen
=>
Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Flevoland
=>
Deelplan Volksgezondheid
Argumenten
1.1 De begroting en meerjarenraming biedt de GGD de raad ter kennisgeving aan
GGD Flevoland heeft het college de ontwerpbegroting en meerjarenraming gestuurd. Het college legt
deze ter kennisname voor aan u als raad. Dat doet zij omdat conform de GR de raad over de
begroting en meerjarenraming een zienswijze kan indienen.
2.1 De raad wordt om een zienswijze gevraagd
De Wet publieke gezondheid verplicht de colleges van burgemeester en wethouders van de
gemeenten van Flevoland te zorgen voor de instelling en instandhouding van een regionale
gemeentelijke gezondheidsdienst in die regio. En daarvoor een Gemeenschappelijke Regeling vast te
stellen.
In de GR GGD Flevoland staat dat het bestuur van de GGD de begroting, inclusief de
meerjarenraming, jaarlijks voor 1 augustus vaststelt. Het bestuur van de GGD bestaat uit de
portefeuillehouders Volksgezondheid van de zes gemeenten in Flevoland.
In de GR GGD Flevoland staan afspraken over het vaststellen van de financiële stukken. Deze
houden het volgende in:
• De GGD stuurt een door het bestuur vastgestelde ontwerpbegroting en een meerjarenraming
voor de drie daarop volgende jaren aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten,
met het verzoek om hun zienswijze daarover kenbaar te maken.

•

De gemeenteraden maken hun zienswijze bekend binnen acht weken na dagtekening van het
aanbieden van de ontwerpbegroting en de meerjarenraming.
• Vervolgens stelt het GGD-bestuur de begroting en de meerjarenraming uiterlijk 31 juli vast.
Deze procedurestappen gelden ook voor de jaarrekening, die ter kennisname is aangeboden.
2.2 De gemeentelijke meerjarenbegroting biedt geen mogelijkheid tot uitbreiding van financiële ruimte
voor de inwonerbijdrage aan de GGD
De komende jaren staat de gemeente voor een financiële taakstelling in onder andere het sociaal
domein. Dit heeft ons college doen besluiten om uw raad voor te stellen dit als zienswijze in te dienen.
Het zou een daarin tegengestelde beweging zijn om vanuit de GGD nieuwe ambities en beleid op te
voeren om tot een hogere inwonerbijdrage te komen. Door de zienswijze kan de gemeenteraad
aangeven dat zij de komende jaren geen mogelijkheid ziet tot uitbreiding van financiële ruimte voor de
inwonerbijdrage voor GGD Flevoland. Daarmee vraagt zij om de inwonerbijdrage voor komende jaren
niet te verhogen. Met uitzondering van de afgesproken indexering en bij wijziging in inwoneraantal uit
onze gemeente. De zienswijze is afgestemd met de raadsrapporteurs en weergegeven in bijgevoegde
brief.
3.1 De GGD biedt de jaarrekening de raad ter kennisgeving aan
GGD Flevoland heeft het college de jaarrekening gestuurd. Het college legt deze ter kennisname voor
aan de raad. Zo kunt u uw controlerende taak uitvoeren.
Bijgevoegd bij de jaarrekening is de infographic over de activiteiten van de GGD in 2020.
4.1 De GGD kan Inwoners in onze gemeente vaccineren en testen
In de teststraat en op de vaccinatielocatie, beide in Emmeloord, kunnen inwoners terecht voor hun
coronatest of hun Covid- vaccinatie. Om hiervoor waardering uit te spreken is een paragraaf
toegevoegd aan de zienswijze brief.
Kanttekeningen
2.1 De begroting gaat niet over de plustaken
Naast de wettelijke taken voert de GGD ook andere taken uit voor de zes gemeenten, die de
gemeenten afzonderlijk of gezamenlijk bij de GGD inkopen; de zogenoemde ‘plustaken’. De plustaken
en de financiering daarvan komen bij u aan de orde bij de behandeling van de gemeentelijke
begroting en jaarrekening.
Planning/uitvoering
Na de besluitvorming van uw raad brengt ons college uw besluit schriftelijk in bij het GGD bestuur. Het
algemeen bestuur van de GGD stelt vervolgens de begroting 2022, de meerjarenraming 2022 - 2024
en de jaarrekening 2020 vast voor 31 juli 2021. Dit staat gepland op 24 juni 2021. Het dagelijks
bestuur GGD zendt de vastgestelde begroting en jaarstukken binnen twee weken na vaststelling, in
ieder geval vóór 1 augustus 2020, toe aan Gedeputeerde Staten van Flevoland.
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 van de GGD
Flevoland.
2. Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 van de GGD Flevoland
3. Voorlopige jaarrekening 2020 GGD Flevoland.
4. Brief aan GGD Flevoland
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2021, no. 21.0001766;
gelet op artikel artikel 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 van de GGD
Flevoland;
2. Een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 van de
GGD Flevoland;
3. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de GGD Flevoland;
4. Waardering te uiten voor de inzet van GGD Flevoland in de bestrijding van de pandemie.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juni 2021.

