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Onderwerp
Jaarrekening 2021 GR GGD

Advies raadscommissie 
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Flevoland;
2. De bijgevoegde zienswijze kenbaar te maken;

Doelstelling
• De raad laten toezien op een goed functionerende GGD;
• De raad informeren en een zienswijze op jaarrekening 2021 laten geven.

Inleiding
GGD Flevoland heeft op 31 mei 2022 de jaarrekening 2021 aangeboden aan de gemeenteraden, 
volgens de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland. De raad kan gedurende acht weken na 
ontvangst schriftelijk een zienswijze op de jaarrekening kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van 
de GGD. Het algemeen bestuur zal vervolgens, met inachtneming van de ingediende zienswijzen, de 
jaarrkening vaststellen.

Argumenten
1.1 In de jaarrkening 2021 is de inzet van de GGD in de gemeente Noordoostpolder goed 
terug te vinden..
In de jaarrekening 2021 is naast de gewoonlijke GGD-inzet en inzet gebonden aan de 
Corona-pandemie de inzet om deel te gaan nemen aan een nog op te richten stichting ten 
behoeve van een nieuw te bouwen gezondheidscentrum te Emmeloord opgenomen en ook 
ingevuld.

2.1 De jaarrkening 2021 is te laat ontvangen volgens de bepalingen in artikel 22 van de 
Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland
De GR bepaalt dat deelnemende gemeenten de jaarrekening van het afgelopen jaar 
ontvangen in april. Vanwege de Corona-periode is de jaarrekening 2021 verlaat 
aangeboden. De accountant heeft langer dan gebruikelijk tijd nodig -gehad- om de 
vergoedingen vanuit het Rijk voor extra gemaakte Coronakosten’ te beoordelen.
De accountant heeft mondeling een goedkeurende controleverklaring met betrekking tot de 
getrouwheid aangekondigd, maar dat deze is er nog niet, evenals de rechtmatigheid.

Vervolg
Het besluit van de raad wordt volgens bijgaande brief als zienswijze schriftelijk kenbaar gemaakt aan 
het dagelijks bestuur van de GGD.
Met inachtneming van de ingediende zienswijzen zal naar verwachting het algemeen bestuur van de 
GGD Flevoland de jaarrekening 2021 in de bestuursvergadering van 23 juni 2023 vaststellen.

Bijlagen
• Aanbiedingsbrief jaarstukken GGD
• Jaarrekening 2021 GGD Flevoland
• Concept brief zienswijze raad op jaarrekening 2021 GGD Flevoland
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/ gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2022, no. 22.0000966; 

gelet op artikel 22 Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland;

BESLUIT:

1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Flevoland;
2. De bijgevoegde zienswijze kenbaar te maken;

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli 2022. 
de griffier, de voorzitter,


