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Voorgesteld raadsbesluit  

De raad besluit 

De zienswijze Publieke Gezondheids en Zorg (PG&Z) Ontwerpbegroting 2020 vast te stellen. 
  

 

 Samenvatting   

Bijgaand ontvangt u de financiële jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling:  
 

 
Met de toezending van de financiële jaarstukken wordt voldaan aan artikel 35 lid 1 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen.  
 
In de voorliggende ontwerpbegroting 2020 wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage voor de 
gemeenschappelijke taken van de PG&Z regeling van de GGD te indexeren conform de systematiek die de 
gemeente Groningen hiervoor hanteert. Daarnaast is er een wijziging geweest in de verdeelsleutel en zijn 
twee nieuwe voorstellen verwerkt. Dit leidt per saldo tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Een 
toelichting op de PG&Z ontwerpbegroting 2020 is in de bijlage bijgevoegd. 
 
Het Dagelijks Bestuur van de PG&Z heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting PG&Z 2020 en deze 
ter informatie voorgelegd aan het Algemeen Bestuur PG&Z. Artikel 35 lid 3 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen biedt haar deelnemers de mogelijkheid een zienswijze op de 
ontwerpbegroting naar voren te brengen. Met het raadsvoorstel vragen we de raad de door het college 
opgestelde zienswijze vast te stellen. De met de brief aan de PG&Z ingebrachte zienswijze wordt 
toegevoegd bij de aan het Algemeen Bestuur van de PG&Z aangeboden ontwerpbegroting 2020.  

B&W-besluit d.d.: 7 mei 2019 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel  

Met het raadsvoorstel bieden we onze zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 aan en vragen we de raad 
onze zienswijze vast te stellen. Wij hebben over de voorliggende ontwerpbegroting 2020 de volgende 
zienswijze. 
 
In de ontwerpbegroting 2020 van de PG&Z zijn twee nieuwe voorstellen verwerkt. Het gaat om een 
structurele uitbreiding van de begroting. Deze voorstellen zijn in het najaar 2018 voorgelegd aan het 
bestuur van PG&Z. Het bestuur heeft ingestemd met verwerking van de voorstellen in de ontwerpbegroting 
2020. Het gaat om: 
  

1. Regie dienstve De GGD is 

om de samenwerking tussen GGD en gemeenten verder te versterken. Sinds 2018 is de GGD HKZ 
gecertificeerd; jaarlijks wordt dit opnieuw getoetst. Voor 2018 en 2019 worden de hiermee 
gemoeide kosten nog gefinancierd uit de reserve organisatieontwikkeling. Voor 2020 is dit 
structureel opgenomen in de begroting.  

2. Algemene Verordening Gegeve Om invulling te geven aan de 
AVG is een privacy-officer (PO) en een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld.  

  
Met ingang van 1 januari 2020 wordt de GGD verzelfstandigd. De financiële uitkomsten van de 
verzelfstandiging zijn op dit moment nog niet bekend. Alhoewel het uitgangspunt is dat de ontvlechting niet 
mag leiden tot meerkosten is dit niet geheel zonder risico. Het verdient aanbeveling om de 
overheadformatie nu niet structureel uit te breiden, maar alle effecten van de verzelfstandiging eind 2019 
integraal af te wegen. Eventuele uitkomsten kunnen worden meegenomen in de kaders voor de 
ontwerpbegroting 2021. Uitgangspunt is de genoemde structurele kwaliteitsslag zoveel mogelijk wordt 
opgelost binnen de eigen GGD organisatie. 
 
Wij stellen u voor de volgende zienswijze aan de raad voor te leggen over de ontwerpbegroting 2020 van de 
PG&Z: 

1. De ingediende voorstellen niet structureel te verwerken in de begroting 2020, maar eind 2019 
integraal af te wegen als alle effecten van de verzelfstandiging bekend zijn.  

2. Eventuele structurele uitkomsten mee te nemen in de kaders voor de ontwerpbegroting 2021, 
waarbij rekening wordt gehouden met: 
- Het uitgangspunt dat de genoemde kwaliteitsslag zoveel mogelijk wordt opgelost binnen de 

eigen GGD organisatie. 
- Het feit dat de financiële armslag van de gemeente Groningen beperkt is en de GGD in 2020 

een zelfstandige organisatie zal zijn. 
 
De zienswijze die aan de raad wordt voorgelegd betreft de voorgestelde kosten die structureel zijn vanaf 
2021. Het verdient aanbeveling om voor 2020 eenmalig de uitzetting te accepteren. Een eenmalige impuls 
op de kwaliteitsslag van de nieuwe functies is een meerwaarde voor de samenwerking in de praktijk. Eind 
2019 worden de effecten van de verzelfstandiging integraal afgewogen. 
 
Kader   

In artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van de 
PG&Z voor 15 april een ontwerpbegroting van de PG&Z Groningen voor het komende kalenderjaar toezendt 
aan de raad van de deelnemende gemeenten. De deelnemers kunnen binnen acht weken na toezending van 
de ontwerpbegroting hun zienswijzen uiten. 
 
In het presidium van 8 mei jl. is besloten dat het raadsvoorstel in de gemeenteraad van 29 mei a.s. wordt 
geagendeerd. Op deze manier is de gemeenteraad in de gelegenheid om haar zienswijze binnen de 
wettelijke termijn van acht weken kenbaar te maken. Met de brief aan het Dagelijks Bestuur maken we de 
voorgestelde zienswijze aan het Algemeen Bestuur kenbaar. Uiterlijk 7 juni a.s. ontvangt de ambtelijke 
secretaris graag de reactie van de gemeenteraad via het mailadres pgz@groningen.nl. 
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Op 5 juli 2019 besluit het AB van het PG&Z met meerdheid van stemmen over de ingediende zienswijze(n) 
over de ontwerpbegroting 2020. Dit zou kunnen betekenen dat de zienswijze van de gemeenteraad van 
Groningen niet wordt overgenomen. 
 
Argumenten en afwegingen   

n.v.t 
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie   

n.v.t 
 
Financiële consequenties   

gemoeide kosten nog gefinancierd uit de reserve organisatieontwikkeling GGD. Het aandeel van de 

structurele dekking voor. 
 
Voor 2020 zouden de kosten eenmalig gedekt kunnen worden uit het gezondheidsbeleid. Indien de 
structurele verhoging wordt overgenomen is er sprake van een opgave voor de gemeentebegroting 2021. 
 
Voor de volledigheid is een toelichting op de PG&Z ontwerpbegroting 2020 in de bijlage bijgevoegd. 
 
Overige consequenties   

n.v.t 
 
Vervolg   

n.v.t 
 
Lange Termijn Agenda   

Nee 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
de burgemeester,     de secretaris, 
 
 
Peter den Oudsten     Diana Starmans 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 
 


