
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Bijgaand ontvangt u de financiële jaarstukken van de gemeenschappelijke 

regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z): 

• Ontwerpbegroting Publieke Gezondheid & Zorg 2021 

• Concept jaarverslag en concept jaarrekening Publieke Gezondheid & 

Zorg 2019 

 

Kader 

 

Op 3 april 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van de PG&Z de 

ontwerpbegroting PG&Z 2021 vastgesteld. Deze is ter kennisname 

geagendeerd in de vergadering van het Algemeen Bestuur PG&Z op 26 april 

2020. Artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt 

haar deelnemers de mogelijkheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting 

naar voren te brengen. 

 

Op 3 april 2020 zijn de financiële stukken door het Dagelijks Bestuur PG&Z 

met een begeleidende brief naar uw gemeenteraad toegezonden. Op het 

jaarverslag en de jaarrekening kunnen geen zienswijzen worden ingediend, 

maar kunt u gebruiken bij uw beraadslagingen. Op het exemplaar dat u 

ontvangen heeft zal de accountant begin april een goedkeurende 

accountanteverklaring afgeven. 

 

Met toezending van de begrotingsstukken wordt voldaan aan artikel 35 lid 1 

van de Wgr. Dit artikel bepaalt dat de begrotingsstukken ten minste acht 

weken voordat zij door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld, aan de 

raden van de deelnemende gemeenten worden toegezonden voor commentaar. 

 

  

 Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg 2020 (wensen en 

bedenkingen) 
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Hiermee stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken. 

Het college zal het bestuur van de GR PG&Z schriftelijk in kennis stellen van 

het besluit van uw raad om al dan niet wensen en bedenkingen kenbaar te 

maken. Uiterlijk 29 mei 2020 ontvangt de ambtelijke secretaris graag de 

reactie van de raad via het e-mailadres pgz@groningen.nl. Conform de Wgr 

zal het Algemeen Bestuur de ontvangen zienswijzen betrekken bij de 

vaststelling van de begroting PG&Z 2021, geagendeerd op 3 juli 2020. 

 

In de ontwerpbegroting 2021 zijn geen nieuwe beleidsvoorstellen gedaan. Er 

heeft alleen indexatie plaatsgevonden. Wel zijn een aantal processen in gang 

gezet, die nog kunnen leiden tot een wijziging in de begroting 2021 later dit 

jaar.  

 

Het betreft: 

1. Uitkomsten van de kerntakendiscussie 

2. Afname en opzeggen van niet-wettelijke taken 

3. Besluitvorming verdeelsleutel Regionale Inkooporganisatie 

Groninger Gemeenten (RIGG) 

 

Het college ziet geen aanleiding voor een zienswijze over de 

Ontwerpbegroting PG&Z 2021. Het college stelt u daarom voor om geen 

nadere zienswijze kenbaar te maken. In het vervolg van deze brief worden de 

verschillende onderwerpen en processen verder toegelicht. 

 

Toelichting 

 

De bijdragen van de gemeente Groningen, die zijn opgenomen in de 

ontwerpbegroting 2021 passen binnen de budgetten die wij (gemeente 

Groningen) hiervoor beschikbaar hebben.  

 

Ontwerpbegroting 2021 

In de gemeentebegroting 2020 van Groningen is in de jaarschijf 2021 een 

taakstelling van € 300.000,-- opgenomen op de GR PG&Z. In de 

ontwerpbegroting 2021 van PG&Z is hiermee nog geen rekening gehouden. 

Een besparing moet komen uit de kerntakendiscussie. 

 

Jaarrekening 2019 

Het resultaat 2019 van de PG&Z bedraagt totaal 2,1 miljoen euro. Hiervan is 

1,7 miljoen euro van het programma Gezondheid en € 345.000,-- van het 

programma RIGG. Het positieve resultaat van Gezondheid wordt met name 

veroorzaakt door de Rijksuitkering van 1,9 miljoen euro voor het project 

Emotionele en sociale ondersteuning inwoners aardbevingsgebied. Na aftrek 

van gemaakte kosten in 2019 resteert hier nog 1,7 miljoen euro wat 

toegevoegd wordt aan reserve Project aardbevingen. 
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GGD 

Met betrekking tot de kerntakendiscussie zijn er op ambtelijk niveau 

interventies geweest die hebben geleid tot een aanscherping van de opdracht. 

Er is vertrouwen om de kerntakendiscussie in gezamenlijkheid op te pakken 

vanuit de gemeentelijke zijde als ook vanuit de GGD zijde. Er wordt 

onderzocht in hoeverre er besparingen op de GR taken kunnen plaatsvinden. 

Dit proces is verder opnieuw herformuleerd. Ook de governance-structuur zal 

onder de loep genomen worden. Ook die uitkomsten worden aan het bestuur 

voorgelegd. 

 

Voor de facultatieve taken geldt dat een aantal taken in samenhang opnieuw 

in opdracht worden gegeven aan de GGD. Hierbij is afgesproken dat er 

rekening wordt gehouden met capaciteitsbelasting van de GGD aangaande de 

huidige corona crisis. 

 

RIGG 

De RIGG voert in opdracht van de Groninger gemeenten de volgende taken 

uit: inkoop en contractmanagement jeugdhulp, advies en monitoring, 

ondersteuning van de transformatie van de jeugdhulp, ondersteunende taken 

op het gebied van financiën, administratieve processen en ICT.  

 

In 2019 is de samenwerking van de Groninger gemeenten op het gebied van 

de jeugdhulp geëvalueerd. De Groninger gemeenten hebben aangegeven dat 

zij de RIGG met ingang van 2022 een structurele positie als 

inkooporganisatie willen geven. Hoe dit wordt ingevuld is onderdeel van de 

regionale Uitvoeringsagenda inkoop jeugdhulp. Het proces dat voortvloeit uit 

deze Uitvoeringsagenda is één van de speerpunten voor de RIGG in 2020 en 

2021. 

 

Het jaar 2021 zal voor de RIGG in het teken staan van de verdere 

professionalisering van inkoop, contractmanagement, contractbeheer en 

budgetbewaking, waarbij er meer aandacht zal zijn voor het bewaken van de 

kwaliteit en de sturingsaspecten die in de contracten met jeugdhulpaanbieders 

zijn vastgelegd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

loco-burgemeester,     loco-secretaris, 

Roeland van der Schaaf    Bert Popken 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


