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 Ontwerp begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 van GGD Flevoland. 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
 
1. In te stemmen met de ontwerp begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2018 van 
GGD Flevoland; 
2. De exploitatiebijdrage 2015 aan GGD Flevoland vast te stellen op € 698.232,00. 
 
INHOUD 

INLEIDING 

  In de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland 2008 (artikelen 22.1 en 22.2) is vastgelegd 
dat de raad zijn zienswijze over de ontwerp begroting en meerjarenraming van GGD Flevoland 
schriftelijk kenbaar kan maken bij het dagelijks bestuur van GGD Flevoland. Hierbij treft u de 
ontwerp begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 van GGD Flevoland aan. 

 In deze documenten zijn nog geen financiële voor- of nadelen inzake mogelijke extra taken 
betreffende transities in het sociale domein opgenomen, omdat die op het moment van 
opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Verder zal er voor de periode 2016-2018 
mogelijk een bezuiniging op de bijdrage aan de GGD Flevoland plaatsvinden.  

 
 
ARGUMENTEN 

1.1 De ontwerp begroting voldoet aan de voorwaarden 
De ontwerp begroting 2015 van GGD Flevoland voldoet aan de voorwaarden die daar 
bestuurlijk aan zijn gesteld: 
• De ontwerp begroting 2015 is gebaseerd op de begroting 2014. 
• Er wordt geen extra budget voor nieuw beleid gevraagd. 
•   Het beleid dat met de begrote middelen wordt gevoerd wordt nog steeds onderschreven    

en is van groot belang. 
 
2.   Het gevraagde budget is beschikbaar  
De GGD vraagt in 2015 een gemeentelijke bijdrage van € 698.232,00. Op de 
gemeentebegroting 2015 is voor de GGD een bedrag van € 691.486,00 beschikbaar. In de door 
de GGD gevraagde bijdrage van € 698.232,00 is 3% compensabele BTW opgenomen, 
waardoor de werkelijke gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de GGD € 677.285,00 
bedraagt. Dit budget is in de gemeentelijke begroting beschikbaar. 
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