
Oplegnotitie pagina 1 
 

 
 
 

 
 

Oplegnotitie voor: algemeen bestuur GGD Flevoland 

Agendapunt: 4 

Vergaderdatum: 14 april 2022 

Onderwerp: Voorlopige Jaarstukken 2021 

Behandeling: Meningsvormend 

(ambtelijk) Portefeuillehouder: Dhr. G. van Gulick 

Portefeuillehouder AB: Dhr. F. Brouwer     Keuze voor 2e        

Steller: G. van Gulick 

Status: Openbaar 

Bijlagen: 4.1 Voorlopige Jaarstukken 2021 (nazending) 

 
 

Voorstel  

Het algemeen bestuur wordt verzocht om: 
 

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 en van de mondelinge toelichting 
daarover van de externe accountant ter vergadering 14 april 2022. 

2. De voorlopige jaarstukken 2021, inclusief de voorgestelde bestemming resultaat, tezamen 

met de verklaring van de accountant aan te bieden aan de gemeenteraad. Een en ander 
conform artikel 22 lid 1 van GR GGD Flevoland.  

 

Afgestemd met: Datum: Standpunt/advies: 
Directie GGD Flevoland 28 maart 2022 Akkoord met nazending voorlopige jaarstukken 2021 

Maak een keuze   

 
  

Inleiding/context  

Beoogd effect 

Te komen tot tijdige vaststelling van de Jaarstukken 2021, conform artikel 22 van de GR GGD 
Flevoland. 
 

Kanttekeningen/Risico’s 

- Als gevolg van de omvang van de werkzaamheden ten behoeve van de accountantscontrole, 
in bijzonder met betrekking tot de verantwoording van de COVID-werkprocessen, volgen de 
voorlopige Jaarstukken 2021 in nazending. 

- Onder voorbehoud van de tijdige afronding van de controlewerkzaamheden zal de externe 
accountant ter vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 april 2022 een mondelinge 

toelichting geven op de uitkomst van de controle.  
- Indien de controlewerkzaamheden op 14 april 2022 nog niet zijn afgerond, zullen de 

voorlopige jaarstukken 2021 en de toelichting van de externe accountant alsnog worden 

geagendeerd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 mei 2022.  
 

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening) 

  

In de (ontwerp)begroting 2023 is het financieel resultaat 2021 geschat op € 949.000 (tekort). 
Deze schatting kan, in afwachting van de uitkomst van de controle van het boekjaar 2021, niet 
worden geactualiseerd in de ontwerpbegroting 2023.  
 
 

 
 



Oplegnotitie pagina 2 
 

 

Vervolg (Proces en Uitvoering) 

De aan gemeenten toegezonden voorlopige jaarstukken 2021, inclusief de voorgestelde 
bestemming van het resultaat, wordt ter vaststelling op de agenda gezet van de vergadering van 

het Algemeen Bestuur van 23 juni 2022. 
 
 

Communicatie (Intern, Extern) 

 
- 


