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Geachte heer, mevrouw,  

 

U heeft op 10 januari 2019 een brief ontvangen van de voorzitter van het 

Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid 

en Zorg over 3 voorstellen van het DB waarop u uw zienswijze kunt indienen. 

Het betreft: 

1. een ontwerp wijziging van de begroting 2019 van de PG&Z gebaseerd op 

het bedrijfsplan RIGG 2019-2020; 

2. een voorstel over financiële solidariteit bij de uitgaven jeugdhulp 2019 en 

2020; 

3. en een voorstel over de te hanteren verdeelsleutel voor de solidaire en 

gemeenschappelijke kosten van de jeugdhulp in 2019 en 2020.  

 

Extra kosten van het bedrijfsplan RIGG 2019-2020 voor de gemeente 

Groningen (inclusief voormalig Haren en Ten Boer) bedragen € 181.004. Dit 

ligt in de lijn der verwachting. Bij de ramingen voor de begroting 2019 is al 

uitgegaan van de verwachte kosten van de bedrijfsvoering RIGG 2018. Hierin 

zit voldoende ruimte om deze extra uitgave te dekken. Deze kosten zijn 

onderdeel van de opgave van het sociaal domein, zoals opgenomen in het 

onderhandelingsdossier. 

 

Voor aanvullende inhoudelijke informatie verwijzen wij u graag naar de 

bijlagen.  
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Procedure  

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen tot 15 maart 2019 hun 

zienswijzen op deze voorstellen indienen bij het DB. Het DB legt de 

voorstellen, samen met de eventueel ontvangen zienswijzen en een voorstel 

voor de afhandeling daarvan, voor aan het Algemeen Bestuur. Volgens de 

planning neemt het AB hierover op 26 april 2019 een besluit.  

 

Voorstel  

Deze voorstellen geven ons inziens zowel financieel als beleidsinhoudelijk 

geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze bij het AB PG&Z. Wij 

adviseren u derhalve hierover geen zienswijze in te dienen.  

 

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


