Dagelijks en Algemeen bestuur GGD Flevoland
Vergadering bestuur GGD Flevoland
Agenda 2022/3
Datum
Tijd

:
:
:
:

14 april 2022
10.00u – 10.30u Aftrap regionale campagne “We zijn zelf het medicijn”
10.30u – 12.00u Vergadering AB
12.00u – 13.00u gezamenlijke lunch

Locatie

: Floriade, Flora Experience (Malus 202, 1325 WC, Almere)

Aftrap regionale campagne “we zijn zelf het medicijn”.
Deze regionale campagne, waaraan alle gemeenten in Flevoland en campagnepartners gezamenlijk
deelnemen, heeft als doel het vergroten van het bewustzijn van de relatie tussen een gezonde
leefstijl en de kans op dementie.

Algemeen
1. Opening (bijlage 1)
1.1. Vaststellen agenda
1.2. Ingekomen stukken en mededelingen
1.3. Stand van zaken COVID-19

2. Notulen (bijlage 2)
Concept-notulen vergadering algemeen bestuur van 17 maart 2022.

Voorgesteld wordt:
In te stemmen met de concept-notulen van de vergadering algemeen bestuur van 17 maart
2022, inclusief de bijbehorende actielijst.

3. Opvang vluchtelingen Oekraïne (mondeling)
Stand van zaken in de regio opvang vluchtelingen Oekraïne m.b.t. Publieke Gezondheidszorg en
GHOR.

Voorgesteld wordt:
Kennis te nemen van de stand van zaken in de regio over opvang vluchtelingen uit Oekraïne
en ontwikkelingen in de regio met betrekking tot Publieke Gezondheid en GHOR.

Besluitvormend
4. Voorlopige jaarstukken 2021 (bijlage 4 en 4.1, nazending)
De accountant, de heer W. de Vries, zal de uitkomst van de controle op de voorlopige jaarstukken
2021 (bijlage 4.1) toelichten tijdens de vergadering.

Voorgesteld wordt, op basis van de accountantscontrole en de toelichting daarop:
1. De voorlopige jaarstukken, met daarin de verklaring van de accountant op de
gecontroleerde onderdelen 2021, overeenkomstig artikel 22 van de Gemeenschappelijke
Regeling GGD Flevoland, vóór 15 april 2022 te verzenden aan de colleges met het
verzoek deze door te leiden naar de gemeenteraden.
2. De voorlopige jaarstukken 2021 ter besluitvorming te agenderen in de
bestuursvergadering van 23 juni 2022.
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5. Concept ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (bijlage 5 en 5.1)
Voorgesteld wordt:
1. Het AB geeft de directie de opdracht de ontwerpbegroting 2023, inclusief de
meerjarenraming 2024-2026, te verzenden aan de colleges met het verzoek deze vóór
15 april 2022, in kennis te brengen van de gemeenteraden.
2. De ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 ter besluitvorming te
agenderen in de bestuursvergadering van 23 juni 2022.

Meningsvormend
Geen.

Ter kennisneming
Geen.

6. Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering AB GGD Flevoland

: 19 mei 2022
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