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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 28 mei 2018 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 14 mei 2018 

Nummer :  16 

Onderwerp :  GR Ontwerpbegroting 2019 PG&Z 

Bijlage(n) :  1.  Jaarverslag en jaarrekening 2017 GR PG&Z 

2.  Ontwerpbijstell ing Programma RIGG in begroting 2018 

PG&Z 

3.  Ontwerpbegroting 2019 GR PG&Z 

4.   P&GZ brief aan de Raden Financië le Jaarstukken 

5.  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  Arnold Bloem 

   

   

   

Samenvatting :  De concept begroting van een Gemeenschappelijke Rege-

ling Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z) wordt vastge-

steld door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie 

(niet door de raden van de aangesloten gemeenten).  

Ieder jaar moeten de besturen van alle gemeenschappelijke 

regelingen waarin de gemeente Haren participeert hun con-

cept begrotingen voor het komende jaar toezenden, waarna 

de raden 8 weken de ti jd hebben om een zienswijze in te 

dienen. 

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelij-

ke regelingen kunnen de raden van de deelnemende ge-

meenten bij het dagelijks bestuur van het openbaar l ichaam 

onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan hun 

zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen.  

De raad wordt voorgesteld: 

1.  Het jaarverslag 2017, de jaarrekening 2017, de ontwerp-

bijstell ing programma RIGG 2018 & de ontwerpbegroting 

2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Ge-

zondheid en Zorg voor kennisgeving aan te nemen en 

geen zienswijze in te dienen.  

2.  Het college op te dragen het bestuur van de Gemeen-

schappelijke Regeling Publieke Gezondheid  en Zorg 

schrifteli jk over het besluit van de raad te informeren.   
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Voorgestelde beslissing :  De gemeenteraad besluit:  

1. Het jaarverslag 2017, de jaarrekening 2017, de ontwerp-

bijstell ing programma RIGG 2018 & de ontwerpbegroting 

2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Ge-

zondheid en Zorg voor kennisgeving aan te nemen en 

geen zienswijze in te dienen.  

2. Het college op te dragen het bestuur van de Gemeen-

schappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg 

schrifteli jk over het besluit van de raad te in formeren.  

 

 

X Nee 

Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  
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Inleiding 

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid &  Zorg 

heeft besloten de financiële jaarstukken 2019 aan de gemeenten voor te leggen om de 

deelnemende Colleges en Gemeenteraden de mogelijkheid te bieden om een zie nswijze in 

te dienen. Tot 8 weken na vaststell ing door het Dagelijks Bestuur PG&Z  heeft de Gemeente-

raad de gelegenheid een zienswijze in te dienen.  

 

Het jaarverslag 2017 en de jaarrekening over 2017  zijn nog niet gezien door het College en 

de Gemeenteraad. Het Algemeen Bestuur van de GR PG&Z (conform artikel 34 lid 3 Wgr) 

legt u nu voor een zienswijze  deze documenten voor. 

 

De conceptbegroting voor 2019 beslaat het programma Gezondheid (GGD) en de program-

maorganisatie RIGG. Er is verschil in de bestuurli jke bevoegdh eden. De GGD voert de taken 

op het gebied van de publieke gezondheid uit en legt verantwoording af aan het AB. De in-

koop van de Jeugdzorg is niet gedelegeerd aan de GR maar gemandateerd aan het DB die 

de uitvoering belegd bij de RIGG. De primaire verantwoo rdelijkheid voor de Jeugdzorg bli jf t 

hierbij bij de colleges. 

 

Beoogd effect 

Uitvoering van wet- en regelgeving op het vlak van publieke gezondheid & zorg.  Er zijn geen 

nieuwe ontwikkelingen of maatregelen opgenomen, wel zullen in de loop van 2018 onder-

werpen ter besluitvorming aan de colleges en gemeenteraden worden voorgelegd. Dit o nder 

andere over implementatieplan Tekorten Jeugdzorg en de mogelijk veranderende posit ie van 

de GGD (verzelfstandiging conform Lysias-rapportage). 

 

Argumenten 

1.  Hiermee wordt voldaan aan de wetteli jke verplichtingen van de gemeente Haren op het 

vlak van de publieke gezondheid & zorg.  

2.  Hiermee wordt op een praktische wijze samen met de andere Groningse gemeenten 

Jeugdzorg ingekocht (RIGG). 

 

Kanttekeningen 

De voorgestelde verzelfstandiging van de GGD (rapport Lysias) zou financië le consequen-

ties kunnen hebben. College en Gemeenteraad worden dan bijt i jds geraadpleegd.  

 

Financiën 

De financiële middelen voor de publieke gezondheid & zorg worden via een decentralisatie -

uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten verstrekt; de begrote kosten kunnen hieruit 

voldaan worden. 

 

Haren, 8 mei 2018 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


