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Emmeloord, 10 mei 2022. 
 
Onderwerp 
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 GR GGD 
 
Advies raadscommissie 
[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 GGD Flevoland; 
2. Als zienswijze kenbaar te maken dat de deelname van de GGD aan Zorgplein Emmeloord in 2023 
op prijs wordt gesteld. 
 
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. 
 
De GGD heeft veel te maken (gehad) met de gevolgen van de corona-pandemie. De GGD 
zal zich naar verwachting in de loop van 2022 en 2023 weer meer kunnen gaan richten op 
de na- en herstelfase van deze crisis. Dan zal ook duidelijk worden welke effecten de 
pandemie gaat hebben op de herinrichting van infectieziektebestrijding in enge zin en de 
maatschappelijke opdracht van GGD en in bredere zin. Vanuit deze werkelijkheid heeft het 
bestuur van de GGD Flevoland besloten de ontwerpbegroting 2023, zonder bezuiniging én 
zonder uitbreiding met nieuwe beleid, voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden. 
 
Argumenten 
1.a. In de ontwerpbegroting GGD Flevoland 2023 zijn geen bezuinigingen of uitbreidingen met nieuw 
beleid opgenomen.   
De begroting is solide en er blijkt dat de GGD voldoende middelen heeft om haar taken uit te 
voeren in 2023.  
 
1.b.  Samenwerken bij het Zorgplein Emmeloord versterkt de zorgverlening aan onze 
inwoners 
Zorgplein Emmeloord, waar (keten)samenwerking uitgangspunt is voor een locatie waarin 10 
aanbieders gaan samenwerken voor meer en betere zorg aan inwoners van de Noordoostpolder. 
Deze start in 2023. De GGD is hierbij een belangrijke partner. Deze deelname houdt o.a. verband met 
de plaatsing van GGD ambulances bij dit zorgplein.  
 
Kanttekeningen 
1.a.  Bijstelling van de gemeentebegroting is noodzakelijk 
De begroting van de GGD is voor 2023 hoger en onze bijdrage daaraan ook. Dit volgt uit de 
gemeenschappelijke regeling.  
Onze gemeentelijke begroting moet hierop worden aangepast, maar die aanpassing is budgettair 
neutraal. Want we krijgen extra dekkingsmiddelen van het Rijk. De hogere kosten komen door een 
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verhoging van het inwoneraantal, indexering van lonen en prijzen en ook door een uitbreiding van het 
rijksvaccinatieprogramma. 
 
1.b. Normaal gesproken wordt nu ook het jaarverslag 2021 vastgesteld, maar deze is nog niet 
aangeboden 
De accountant heeft niet bijtijds voor het algemeen bestuur het jaarverslag van een goedkeurende 
verklaring kunnen voorzien. Deze volgt pas na de volgende vergadering van het algemeen bestuur. 
 
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 ontwerpbegroting 2023 in de bestuursvergadering van juni 2022 vaststellen. 
 
Bijlagen 

 Aanbiedingsbrief jaarstukken GGD 14 april 2022 

 Ontwerpbegroting 2023 GGD Flevoland (inclusief meerjarenraming 2023-2026)  

 Concept brief zienswijze raad op ontwerpbegroting 2023 GGD Flevoland 
 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : M.B.W. Uitdewilligen 
Steller : de heer A. Bloem, 0527633290; a.bloem@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022, no. 22.0000735; 
 
gelet op artikel 22 Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland; 
 

B E S L U I T: 
 
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 GGD Flevoland; 
2. Als zienswijze kenbaar te maken dat de deelname van de GGD aan Zorgplein Emmeloord in 2023 
op prijs wordt gesteld. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 18 mei 2022. 
De griffier,             de voorzitter, 
 


